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L. Prūseikos Kalba 
Brooklyne.

Centro Narių 
Suvažiavimas.

Vincukas Motiejaitis.
Čampionas!

Rašo R. MIZARA

Savo kalboje (praeitą tre
čiadieni) Brooklyne Leonas 
Pruseika sustojo ties taip va
dinamais lietuviškaisiais klau
simais.

Mūsų spaudos vaidmuo, 
mūsų organizacijos, mūsų 
santykiai su politiniais prie
šais, mūsų ryšiai su Tarybų 
Lietuva, mūsų jaunimo auklė
jimas bei jo sulietuvinimas, 
mūsų judėjimo rolė bendrame 
Amerikos gyvenime — klau
simai, kuriuos kalbėtojas luk- 
štinėjo.

mes augam? — klau- 
— Nors senoji mūsų 
Amerikoje retėja, ta-

sė jis.
karta
čiau mūsų dienraščių tiražas 
didėja, mūsų LDS ir ALDLD 
auga narių skaičiumi. Mūsų 
pastangos sukelti Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui Vilniuje pasiskirtąją 
sumą nustebino net ir kai ku
riuos iš mūs pačių: trumpu
čiu laikotarpiu tam reikalui 
sukėlėme virš $50,000!

Jaučiame ir trūkumų : daž
nai jie pasireiškia dėl mūs pa
čių apsileidimo, neatbolnumo: 
kai kuriuose miestuose mes 
nepalaikome savo chorų nei 
jokių meninių grupių; perma- 
žai turime jaunimo, galinčio 
Urbti spaudoje, sugebiančio 

naudoti abi kalbas: lietuvių ir 
anglų.

Vis tai svarbūs klausimai ir 
kada juos kalbėtojas sutelkė 
f frėmus, kiekvieno klausovo 
vaizduotėje susidarė paveiks
las, rodąs šviesesnes ir tam
sesnes mūsų judėjimo spalvas, 
nesunkiai pašviesinamas ten, 
kur jos turi būti ryškesnės.

Beje, š. m. liepos 7 d., 
Brooklyne, įvyks Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Centro 
narių suvažiavimas.

Jame teks svarstyti ir spręs
ti visa eilė problemų, susiju
sių su visuomeniniu mūsų gy
venimu kultūrinėje ir politinė
je srityse.

Nariai jau dabar turi galvo
ti, ką jie suvažiavime pasiūlys, 
kas, jų nuomone, stovi mūsų 
darbų dienotvarkyje pirmiau
sia.

Liepos 6 d. lietuviai komu
nistai šaukia savo pasitarimą- 
konferenc iją, įvyksiančią 
Brooklyne.

Tai bus pirmas panašus lie
tuvių komunistų pasitarimas 
paskutiniųjų penkerių metų 
bėgyje. Jie, spėju, taipgi dis- 
kusuos mūsų judėjimo reika
lus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

No. 145

BYRNES PRIVAČIAI
TARĖSI SU SOVIETŲ
ATSTOVAIS

Amerikos Atstovas Byrnes 
Suruošė Molotovui Pietus

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes pasikvietė į pietus 
užsieninį Sovietų minister! 
Molotovą ir vice-ministerį 
Andrių Višinskį. Byrnes su 
jais viešbutyje privačiai ta
rėsi beveik pustrečios va
landos. Jis su Sovietu at
stovais svarbiausiai kalbė
josi apie tai, kam priskirt 
Trieste miestą, ar Jugosla
vijai ar Italijai.

JAPONU POLICIJA PUOLĖ 
LAIKRAŠTININKUS

Tokio. — 200 japonų po
licininkų su buožėmis puolė 
dienraščio Yomiuri Hochi 
spaustuvės darbininkus ir 
redaktorius, kurie, girdi, 
buvo užgrobę dienraštį nuo 
jo leidėjo Tsunego Babos. 
Sakoma, jie, vadovaujami 
Tomino Suzuki, pavertę lai
kraštį komunistiniu. Areš
tuota 56 Yomiuri
dienraščio technikai ir 
šytojai.

Hochi
ra-

Vieni Klerikalai
Sutikty Sudaryti
Prancūzu Valdžią
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Seattle, Wash., darbininkai demonstruoja, reikalaudami išlaikyti tinkamą kainų 
kontrolę. Obalsiai ju nešamuose plakatuose sako: Jau ir dabar gyvenimo reikme
nys taip brangūs, kad net stabai turi apleisti miestą.

LAISVe-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

SENATORIAI UŽGYRE 
HOBBS BILIŲ PRIEŠ 
DARBININKU UNIJAS

CIO ir Darbo Federacija Ragina Prezidentą Trumaną 
Vetuot-Atmest Streiklaužišką Hobbs Sumanymą

Washington. Pusiau tuš-i Federaciniai vežikai, tarp 
užgyre kitko, reikalaudavo unijai 

sumanymą prieš duoklių iš neunijinių trokų. 
Tas sumany-i Hobbs bilius tatai vadina 

bilium/‘plėšimu.” Jei Hobbso su- 
Jis pir-! manymas taptų įstatymu, 

jis- galėtų būti vartojamas 
ir prieš kitas unijas.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pernai priėmė tą bilių.

CIO ir Darbo Federacija’ 
reikalauja, kad prez. T r u- 
manas vetuotų - atmestų šį 
streiklaužišką Hobbso bilių.

i čias senatas skubiai 
Hobbs 
streikierius.
mas pavadintas 
“prieš raketierius.”

I moj vietoj atkreiptas prieš 
I Darbo Feredacijos Vežikų 
Uniją. Bilius skiria iki 20 
metų kalėjimo ir $10,000 
piniginės baudos unijis- 
tams, kurie pikietuos bei 
stabdys trokus, vairuoja
mus neimi jistų.

AMERIKA PLANUOJA IŠTRAUKT ATOMINĖS 
JĖGOS KONTROLĘ IŠ JUNGT. TAUTĘ

New York. — Praneša- tai reikalauja išlaikyt ve- 
ma, kad Amerika siūlys,to teisę. Pagal Amerikos 
įsteigti nepriklausomą nuo i pasiūlymą, paprasta atomi- 
Jungtinių Tautų komisiją ■ nės komisijos arba Saugu- 
atominei jėgai kontroliuoti j m o Tarybos dauguma galė- 
pasaulyje.
Amerika duosianti,
Sovietai
vetavimo - atmetimo teisėsi
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje kai dėl 
klausimų.

Amerika perša 
kios didžiosios 
Jungtinių Tautų 
Taryboje atsisakytų nuo 
veto -atmetimo teisės kas 
liečia atominę jėgą. Sovie-

pasaulyje, kol amerikonai 
sutiks parodyti atominius 
savo sekretus kitoms Jung
tinėms Tautoms. Tuo tar
pu Amerika ir Anglija ki
tose šalyse tyrinės ir kon
troliuos atominius dalykus.

Tokį pasiūlymą tų nuspręst greitai ir žiau-
", jeigu! riai baust, sakysime, Sovie- 

neatsisakys nuo1 tų Sąjungą, jeigu Sovietai 
nesutiktų su atominių kon
troliuotojų planais Sovieti- 
jai. ' . ,

Amerika pasilaiko teisę;
atmest bet kokį tarptauti-, Amerikoj pernai žuvo dali
nės komisijos kišimąsi į i giau žmonių, negu didžiuo- 
atominių ginklų dirbimą siuose potvyniuose, gaisruo- 
šioje šalyje tol, kol Ameri-ise, audrose, žemes drebėji-

per

atominiu u

kad pen- 
valstybės 
Saugumo

VOKIETE nuteista UŽ 
AMERIKONO NUŠOVIMĄ

Chiangas Vartoja Ameriki
nius Laivus prieš Chinų 

Komunistus

Mirtys Dėlei Automobilių, 
Potvynių, Gaisrų ir Kt.
Autom obilių nelaimėse.

ka atras, kad atomine je- muose ir eksplozijose 
ga jau gana sukontroliuota 75 paskutinius metus.

Krebs,

nušovė

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nuteisė iki gyvos galvos ka
lėti vokietę Erika 
20 metu amžiaus, 
žmogžudę. Jinai
jankių saržentą R. E. Fla- 
niganą, kada jis nustojo 
mylėjęs ją.

(Nėra žinių apie bylas 
prieš amerikonus, kurių pa
talpose buvo rasta penkios 
negyvos vokietės.)

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkai 
bombardavo du chinų ko
munistų valdomus uostus, 
vartodami gautus iš Ame
rikos karinius laivukus 
LST’s. Jie apšaudė komu
nistų uostus tuo pačiu lai
ku, kai Chiang Kai-shekas 
sutiko pailginti paliaubas 
su komunistais. Tautinin
kai ir iš japoniško naikintu
vo bombardavo tuos uostus.

Simbolingas Prūseikos pra
kalbose susidarė vaizdas: po 
veterano veikėjo kalbos atsi
stoja estradoje 12-kos metų, 
malonios išvaizdos, gražus 
berniukas, Vincukas Motiejai
tis, iš Worcesterio, ir skam
biu, sidabringai virpančiu bal
su, jau aukštai palavintu, už
traukia lietuvišką dainą.

Vincukas tarytum sakyte 
sakė kalbėtojui:

—Jūs pageidavot, kad ame
rikiečių lietuvių jaunimas mo
kytųsi lietuvių kalbos, kad jis 
sutaptų' su lietuvišku gyveni
mu, kad jis kultūrintųsi ir riš
tus! su gražiomis lietuvių tau
tos tradicijomis, tai, štai, pa
klausykite, ką aš moku ir ką 
kiti mano amžininkai gali 
išmokti!. . .

Savo dikcija, savo gražia 
tarme ir spalvingu balsu, Vin
cukas Motiejaitis sudarė gi
laus įspūdžio klausytojuose: 
atrodė, tarytum jis būtų au
gęs Kaune, o ne Worcesteryj.

Didelis nuopelnas už tai 
priklauso tėveliams, draugams 
Motiejaičiams, ir mokytojai, 
Marijonai Meškienei!

Paryžius. — Pranešama, 
kad klerikalai, vadovaujami 
Georges Bidaulto, sutiktų 
patys vieni sudaryt laikinę 
Francijos valdžią, jei nesu
sitartų su komunistais, so
cialistais ir radikalais. Ko
munistai siūlė socialistams 
imt premjero vietą ir suda
ryt bendrą ministerių kabi
netą iš įvairių didžiųjų par
tijų žmonių. Socialistai at
sisakė.

Bidault tarėsi ir su Ge- 
neralės Darbo Unijų Sąjun
gos vadais, kurie reikalau
ja užtikrint darbininkam 
algų pakėlimą 25 nuošim
čiais.

Washington. — Algų Pa
stovumo Komisija užgyre 
pusdevyniolikto cento 
landinį priedą kietosios 
glies mainieriams.

va-
an-

Roma.— Respublikos val
džia išlaisvino tūkstančius 
mažesniųjų kaltininkų, ku
rie buvo įkalinti už bendra
darbiavimą su naciais.

Boksininkas Joe Louis tebė
ra bokso čampionas.

Bėgyje devynerių metų ne 
vienas smarkuolis kibo Loui- 
sui į akį, bet kiekvieną jis sa
vo plienine kumštimi nusmo
gė, nugalėjo ir 
čampiono karūną, 
jo.

Tai nepatinka 
šovinistams, bet
kokių potencijalumų turi neg
rų rasė, nepaisant to, kad ji 
dar vis tebėra žiauriai paneig
ta ir prislėgta!

tebenešioja 
kaip nėšio-

baltiesiems 
tai parodo,

Vandenbergas Grūmoja Suardyt Keturių 
Didžiųjų Ministerių Konferenciją

Paryžius. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferencija 
nutarė šiuo tarpu slaptai 
svarstyti klausimą dėlei ru- 
bežiaus tarp Italijos ir Ju
goslavijos ir dėl to, ar Trie
ste uostamiestis turėtų būti 
prijungtas Italijai ar Jugo
slavijai. Laikinio slaptumo 
tikslas yra neduot progos 
rėkti reakciniams Ameri-

VATIKANAS ĮSPĖJO 
NACIUS PRIEŠ JANKIŲ
ĮSIVERŽIMA

Sovietai Sumažino 
Raudonarmiečių 
Kiekį Vokietijoj

Teis Vengru Kunigą, Kuris 
Ragino Žudyti Rusus

ko-Berlin. — Amerikonų 
mandierius generolas J. T. 

i McNarney paskelbė:
“Rusai sumažino savo ka- 

ikos ir Anglijos laikraščiams; bus slaptai apie bet ką ta- riuomenės skaičių sovieti- 
. .. Į nėję Vokietijos dalyje. Ne-

(Sovietai siūlė, prijungt^ seniai buvo perkelta kiek 
Trieste Jugoslavijai, o Byr-,rusų kariuomenės iš Aus

ines reikalavo atiduoti tą trijos į Vokietiją, bet ben- 
miestą_ Italijai. Anglija pa- drasis jų skaičius Vokieti

joje dabar mažesnis, negu 
pirm kelių mėnesių.”

(Amerikos karo depart
ment valdininkai skaičiuo
ja, jog dabar Vokietijoje ir 
Austrijoje yra apie 300,000 
amerikonų kariuomenės.)

Būsiąs sumažintas ame
rikonų skaičius Vokietijoj, 
bet dar nežinia kada.

prieš kiekvieną pasiūlymą, į riamasi. 
kur Amerikos valstybės se
kretorius Byrnes norėtų 
taikytis su Sovietų ministe- 
rio V. Molotovo nuomone.

Republikonas senatorius 
Vandenbergas, Byrneso pa
tarėjas, reikalavo viską iki 
mažiausių smulkmenų vie
šai svarstyti, ir grūmojo 
apleisti konferenciją, jeigu

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų katalikų kunigas 
Kis Szalez patrauktas teis
man, kad jis organizavo sla
ptą fašistų judėjimą, ir jie 
nužudė tris sovietinius ofi- 
cierius. Jis iš anksto pasi
žadėjęs duoti išrišimą tiem 
žmogžudžiam. Seniau kum 
Szalez gyveno Amerikoj.*

laike Byrneso pusę.)

Pabrangina Kroviniu Išve- 
žiojimą Traukiniais

Chicago.— Teigiama, kad 
didžiosios skerdyklos užsi
darys, jei negaus daugiau 
mėsinių gyvulių.

Jungi Tautų Taryba 
Neduoda Balso Pasau
linei Unijų Sąjungai

Paryžius. — Popiežiaus 
sostinės Vatikano .politikai 
pranešė Hitleriui ,1942 m. 
vasarą, kad amerikonai ir 
anglai rengiasi įsiveržti į 
šiaurinę Afriką. Tą įspėji
mą iš Vatikano Hitleris ga
vo už trijų mėnesių pirm 
įsiveržimo. Tatai dabar aik
štėn iškilo byloje prieš Otto 
Abetzą, buvusį diplomatinį 
nacių atstovą Franci joj.

Teisme yra laiškas, kurį 
Abetz parašė Hitleriui 1942 
m. rugpjūtyje. Tame ląiškel 
Abetz sakė, kad jis sužinojo 
iš Vatikano apie talkininkų 
pasiruošimus įsiveržt į 
šiaurinę Afriką prieš vo
kiečius.

OPA pabrangino siuva
mąsias mašinas 7 nuoš.

New York. — Jungtinių 
Tautų Ekonominė ir Socia
lė Taryba 12 balsų prieš-5 
atmetė Sovietų delegato N. 
J. Feonovo pasiūlymą pri
imti Pasaulinės Darbo Uni
jų Sąjungos atstovus su pa
tariamuoju balsu į visus 
šios tarybos posėdžius. An
gį i j o s d e legatas Hector 
McNeil vadovavo tiems, ku
rie išstojo prieš patariamo
jo baisa davimą tai unijis- 
tų organizacijai,
daugiau kaip 60 milionų 
narių įvairiuose pasaulio 
kraštuose.

turinčiai

Tokio. — Japonų darbo 
unijos iki šiol užėmė 118 
fabrikų bei dirbtuvių. Gen, 
MacArthur kovoja prieš už- 
iminėtojus.

AMERIKA PASIŪLĖ 
4-RIŲ ŠALIŲ KON
TROLE JAPONIJAI

Washington .— Ameri
kos valstybės departmentas 
paskelbė pasiūlymą įsteigti 
Japonijoj bendrą kontrolę 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos. Amerika siūlo 25 
metų sutartį dėl tokios ke
turių valstybių kontrolės; 
sako, jog bendroji tų šalių 
atstovų komisija turėtų žiū
rėti, kad Japonija negalėtų 
atsigriebt kariniai ir atsi- 
ginkluot.

Amerikos valstybės sek
retorius James Byrnes jau 
balandžio mėnesį pasiūlė 
tokios sutarties planą užsie
ninių ministerių konferen
cijoj Paryžiuje. Anglija ir 
Chinija tam pritarė. Sovie
tai dar neatsiliepė.

Scranton, Pa. — Ameri
kos Laikraštininkų Gildija 
(unija) reikalauja $50 iki 
$100 algos per savaitę pa- 
tyrusiems laikraščių darbi
ninkams.

Washington. — Valdžia' 
leido geležinkeliams 6 nuo
šimčiais pakelt kainas už 
daugumos krovinių išvežio- 
jimą ir 3 nuošimčiais pa- 
brangint būtinųjų reikme
nų išvežiojimą, kaip kad 
maisto produktų. Šis išve- 
žiojimo pabranginimas duos 
geležinkeliams $390,000,000 
daugiau pelno per metus.

Jugoslavų Kvislingas 
Prisipažino Kaltas

Ekonominė ir Socialė 
Taryba Remia Fašisti
nius Pabėgėlius

Belgradu Jugoslavija. — 
Teisme prieš Mchailovičių 
ir kt. karinius • kriminalis
tus prisipažino kaltu Tasa 
Dinič, buvęs Hitlerio pas 
tumdėlis užsienio reikalų 
“ministeris” Serbijoj. Jis 
sakė: “Aš bendradarbiavau 
su naciais, ir aš noriu mir
ti už savo' nedorybes.” Di
nič sakėsi pasirašęs mirtie 
sprendimą “tik 20 patrijo
tų, o ne šimtui.”

New York. — Jungtinių 
Tautų Ekonominė ir So- 
cialė Taryba 11 balsų prieš 
4 atmetė Sovietų delegato 
pasiūlymą taip pataisyti 
Tarptautinės P a b ė geliam 
Organizacijos konstituciją, 
kad ši organizacija neduo
tų jokios pašalpos tokiem 
pabėgėliam (išvietintiem), 
kurie veikia prieš bent vie
ną Jungtinę Tautą. Už So
vietų siūlymą balsavo tik 
Jugoslavijos, Čechoslovaki- 
jos, Sovietų Sąjungos ir, 
Ukrainos atstovai.

J



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily* Pirmadienis, Birželio 24, 1946

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BT 

The Laisve, Ine.
Every day except Bundays and Holidays

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878

Dievo Rykštė
(Feljetonas)

Preaident —.............................  Jos. Weiss
Secretary Treasurer.................... — D. M. Sholl
Editor...........—..................................Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................................. $6.50
United States, six months...........................„.............. $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ........................................$7.00
Brooklyn, N. Y., six months ..........................  $3.75

. Canada and Brazil, per year _________________$7.00
\ Canada and Brazil, six months _..........   $3.75

Foreign countries, per year............................ ........$8.00
Foreign countries, six months ....................  $4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Ginklams ir Atomo Bomboms $13,000,000,000 
—o Namams tik 500,000,000!

Namų baisi stoka! Žmonės neturi kur gyventi. Grį
žę iš karo tarnybos mūsų sūnūs gyvena skiepuose. Pat
sai prezidentas Trumanas sako, kad patenkinimui na
mų reikalo, reikia, kad jau dabar būtų pastatyta bent 
5,000,000 naujų namų!

Kongresas nutarė ir spauda garsiai išgarsino, kad 
per dvejus metus bus pastatyta pusė to skaičiaus gyven- 
namių, būtent 2,700,000. Bet namų statybos akstinimui 
paskyrė viso labo tik $500,000,000, kas išeina ant kiek
vieno namo po $150! Ką galima pastatyti už $150? Gal 
prastą garažą, gal būdą, bet jau ne gyvennamį.

Kodėl tik tiek pinigų paskyrė? Atsakymas: dau
giau vyriausybė neturi. Bet namams tai pinigų “ne
turi,” o kaip gi su pasiruošimu prie naujo karo? Armi- 

* jai tik per metus laiko paskirta $7,091,034,700. Karo 
laivynui taip pat metams laiko paskirta virš $5,000,- 
000,000!

Reiškia, karo pasiruošimams pinigų yra. Armijos 
didinimui, karo laivų statymui, atominių bombų gami
nimui paskirta daugiau, kaip 30 kartų pinigų, jeigu im
sime atydon, kad namų kvota yra skirta dvejiems me
tams, o ginklų reikalams tik vieniems metams.

Bet tai dar ne viskas. Greta tiesioginių karo iš
laidų, bilionai dolerių išleidžiama įrengimui strateginių 
.karo bazių, aerodromų, prieplaukų, karinių arsenalų sta
tybai, visokiems kariniams išbandymams, kas nepris- 
kaitoma prie karo išlaidų.

Mr. Trumanas pasižadėjo eiti Roosevelto keliu— 
laikytis jo politikos, bet jis tą pažadėjimą greitai pa
miršo. Tarptautinėj politikoj jis pasidavė karo kurs
tytojų politikai. Naminiais reikalais jis siūlo antidemo
kratiškus, antiliaudiškus įnešimus prieš darbininkus, 
prieš unijas, prieš žmonių laisvę. Jis pamiršo, kad mūsų 
šalis turėjo miliono vyrų nuostolį kare! Jis pamiršo 
tuos, kurie kraują liejo, kurie davė pergalę. Dabar tie 
kovūnai ir jų šeimos neturi kur gyventi, negavo žadė
tų “gerų darbų,” nes Trumano Administracija nesilaiko 
velionio Roosevelto politikos.

Algos, Kainos ir Streikai
Turčių spauda aštriai puola streikierius ir jų va

dus. Bet ta spauda žodelio neištaria prieš kylančias 
kainas ant pragyvenimo, prieš pelnagrobių godumą!

Per sunkius streikus darbininkai pakėlė algas, bet 
tuo pat kartu pakilo ir pragyvenimo reikmenų kainos. 
Jejgu palyginti, kada darbininkui buvo lengviau gyven
ti, pirm karo, ar dabar, tai kiekvienas pasakys, kad pirm • 
karo, nors tada algos buvo žemesnės. Tada buvo: už
tektinai reikmenų. Dabar jų yra stoka. Tada galėjo 
darbininkas pasirinkti maistą, drabužius, gyvenimui bu
tą, o dabar jau to negali padaryti.

Keista yra tas, kad šalies prezidentas, Mr. Tru
manas, vietoj būti teisėju, vietoj stovėti visuomenės ge
rovės sargyboj, tai kiekviename krizio laike išstoja prieš 
darbininkus, streikierius, prieš unijas ir unijų vadus! 

.Visi žino, kad gelžkeliečių brolijos ir jų vadai nėra nei 
/‘raudoni,” nei “ružavi.” Bet Mr. Trumanas visu griež
tumu puolė gelžkeliečių vadus Mr. A. F. Whitney ir Mr. 
Alvanley Johnson’ą. Jis kaičią už streiką suvertė ant 
unijų ir jų vadų.

Tikrumoj streikų priežastis yra pragyvenimo' reik
menų kainų kėlimas. Juo daugiau tos kainos kyla, tuo 
sunkiau darosi darbininkams pragyventi ir jie yra pri
versti Skelbti streikus.

Mešką Gaudė ir '‘Paklydo”
Paryžiuj eina keturių didžiųjų—Jungtinių Valstijų, 

, Sovietų Sąjungos, Britanijos ir Franci jos užsienio mi-. 
nistrų konferencija. Nuo jos pasisekimo ar nepasise
kimo priklausys daug kas pasaulyj? Jeigu ji baigsis ne
pasisekimu, kaip pereitą rudenį Londone, tai prasidės 

;z. .didesnis apsiginklavimas ir prie naujo karo ruošimasis. 
Jeigu ji baigsis susitarimu, tai naujo karo provokatorių 
viltims bus užduotas smūgis.

Taip pat Jungtinių Tautų Saugumo Taryboj buvo 
svarstomi svarbūs klausimai—Ispanijos, atominės jė
gos ir kiti. Aišku, kad šiuo laiku parūpo karo provoka- 

;, toriams kenkti tiems susitarimams.
Ir štai Washingtone “atsiminė” keturi reakciniai

Poniška padermė, per 
daugelį šimtmečių gyvenusi 
laimingu, išteklingu, bebai
mišku ir nuo nieko nepri
klausomu gyvenimu, ant 
galo pagalios, pajuto ant 
savo nugaros smūgius Die
vo rūstybės rykštės.

Tokios “Dievo bausmės” 
kaip badas, maras, paviet
rės, ugnys ir vainos, plaka 
tiktai biednuomenę. Ponai 
per daug išgudrėję, kad 
Dievulis pasiektų juos su 
savo rykšte. Nieks nežino 
tokio atsitikimo, kad ponas 
būtų numiręs badu, arba 
nors vieną iš ponų būtų pa
griebusi pavietrė. Lai šaly
je siaučia badas, lai didesnė 
pusė šalies gyventojų krin
ta bado aukomis, tai ponija 
ir tokiame atsitikime ste
na nuo persiėdimo. Jeigu 
šalyje pradeda siausti pa
vietrė, tai poniją velnias iš
dangina į tokį pasvietį, kur 
jos sveikatai pavojus ne- 
gręsia. Jei kyla vaina, tai 
joje kenčia ir miršta var
guomenė, o ponai kraunasi 
sau lobius ir daro viską, 
kad tik vaina kuo ilgiausiai 
užsitęstų. Šitaip dalykams 
einant, Dievo rykštės smū
giams krintant vis pro šalį 
ir pro šalį, Dievą išvedė iš 
kantrybės.

Nejaugi nėra tokios prie
monės, kuria būtų galima 
priversti ponišką veislę pri
pažinti Dievo autoritetą ir 
jausti jo rūstybės pasek
mes? Jeigu velnių puikybės 
išdidumas tapo sulaužytas 
ir velniai išdrėbti iš dan
gaus už Dievo didybės pa
niekinimą, tai ar poniškai 
padermei suvaldyti Dievas 
turi pasilikti bejėgiu? Die
vas šiuomi klausimu rimtai 
susirūpino ir po įtempto 
galvojimo surado tokią 
rykštę, kuria jis ponam šo
nus galės paisyti, kiek tik 
jam patinka. Ne be, reikalo 
yra sakoma, kad Dievo iš
mintis be galo ir be krašto 
ir jo keliai žmogui nesu
prantami. Dievas paten
kintai nusišypsojo savo gal
vojimo pasisekimu ir pasa
kė: “Nors sykį ponišką lai
doką prispyręs į kampą, iš
plaksiu, kiek tik man pa
tiks.” Ponam besididžiuo
jant savo gudrybėmis ir po
niškom privilegijom, kad 
nėra tokios galybės, kuri 
galėtų sudrumsti poniškų 
linksmybių tvaną, Dievas 
tik šmukšt, ir užleido po
nišką svietą bolševizmu! 
Šitas Dievo šposas ponam 
buvo tuomi, kuomi yra 
skruzdėms milžiniškas ak
muo, nukritęs į skruzdėly
ną.

Sviete, tu mano. Ponus 
apsėdo išgąstis, prasidėjo 
zyliojimas į visas puses, 
klyksmai, šaukimasis ra- 
tunko. Tik dabar ponija 
suprato, kad yra sviete to
ki dalykai kaip vargas, bė
dos ir rūpesčiai.' Tik da
bar ponija įsitikino, kad 
bolševizmas tai ir yra tąja 
Dievo rykite, kuri nepa
liaus ponus plakti taip il
gai, pakol tįk ponai nepa
liaus buvę ponais. “Dar
bas, darbas.” Koks tai bai
sus žodis ponams, jis skam
ba ponų ausyse baisesniu 
įkyrumu, ne kaip piktos 
širšės zvimbimas panosėje. 
Ta mintis, kad poniškai 
veislei gali tekti paragauti 
mužikiško gyvenimo, ponus

prislėgė tokiu neapsakomai 
baisiu sunkumu, kad va, 
išspaus iš jų išlepinto kūno 
paskutinį gyvybės kvapą, 
nespėjus atlikti nei išpažin
ties ir teks nukeliauti į pek
los gelmes be jokio reikalo.

Tokiai padėčiai susidė
jus, visai nenuostabu, kad 
kapitalistinis svietas už
kinkė darban visas jo žinio
je esamas įstaigas, suradi
mui priemonių sulaužyti 
Dievo rykštę. Šito darbo 
pasekmėje atsirado tūks
tančių mylių ilgumo virti
nės bjauriausių melų, ne- 
apsakoma daugybė 
visokiausių rūšių karinių 
pabūklų, baisūs kalnai amu
nicijos, atominės bombos ir 
mirtį sėjančios bakterijos. 
Bet iš viso šito biznio, ka
pitalistiniam svietui tiek 
naudos, kaip bedančiui iš 
riešutų. Baimė bolševizmo 
auga smarkesniu tempu, ne 
kaip kalnai amunicijos. Tai 
kad užėjo gadynė. Nei ato
minėse bombose, nei bačko
se bakterijų — išgązdinti 
ponai neranda nusiramini
mo. Bijosi kam reikia, ir 
kam nereikia. Toki apsa
manoję diedai, kurių gyvy
bės siūlas nutruks bile die
na, ir tie dreba dėl bolševiz- 
mo, trepsi su koja lyg avis 
išgązdinta vilko. Tai nėra' 
niekas kitas, kaip pasekmei 
poniško jautrumo. Mato-| 
mai, Dievas numanė, kad 
anksčiau ar vėliau, suras 
rykštę ponams plakti, tai 
leido poniškai baimės pa
jautai išsitobulinti aukščiau 
normalumo. Ačiū tam, po
nai šiandien gyvena kanki
nių gyvenimu. Visur jiems 
vaizdinas! tik komunizmas 
ir komunizmas. Geriau- 
siais savo prieteliais prade
da nepasitikėti. Vieni kit- 
tus įtarinėja kairiasparniš- 
kume. Dėl tos priežasties, 
kad poniškos baimės jaut
rumas peraugo normalį sai
ką, tai net kiaulės ir ožkos 
su ožiais turi užmokėti sa
vo gyvastimi!

Kas būtų, jeigu šitos po
niškos baimės pajauta visą 
svietą ir visą gyvūniją ap
sėstų? Turėtų įvykti toks 
baisus visotinas sumišimas, 
kokio nei atominė bomba 
negalėtų sukelti. Didelė 
laimė, kad ne visi užsikrė
tė ponišku strioku. Štai, 
jūsų Pauliui berašant, pri
puolamai tenka pakelti gal
vą ir pamatyti per langą 
katiną ant stogo. Ir koks 
didelis nusistebėjimas per
bėgo jūsų Pauliui per ma
kaulę. Katinas išsitiesęs, 
kaip koks milijonierius, uo
degą atmetęs, kaip balkį, ir 
miega, kaip' išvystytas, vi
sai po atviru dangum, be 
jokios' apsaugos, ir nesibijo. 
Nei nejutau, kaip man atlė
kė mintis žaibo greitumu. 
Tai kad mūsų steitmanai, 
diplomatai ir valstybių vai
ruotojai galėtų taip ramiai 
užmigti, tai būtų laimingi 
ne tik jie patys, o ir visos 
tautos. '

Matomai, pas katiną bai
mės pajauta pasireiškia tik 
tada, kaip priešas užmina 
ant kulnies. Iš to galima da
ryt išvadą, kad katinui vi
sai neapeina tas, kas įvyks 
už tūkstančio metų, kuomi 
taip baisiai kankinasi poniš- 

-ka padermė ir visi tie, ku
rie neturi nei pinigų, nei 
proto. Manyti, kad katinas

neturi neprietelių ir jam 
savo saugumu rūpintis nė
ra reikalo, būtų visai ne
teisinga. Štai, aną ' dieną 
žvirblis vos ne vos paspru
ko katino nenučiuptas. Jei 
katinas turėtų tiek supra
timo apie savo neprietelius, 
kiek turi ponas, tai ir jis 
turėtų kankintis nemigoje, 
kaip kankinasi ponai. Nes 
katinui užmigus ant stogo, 
žvirblis galėtų pasinaudoti 
proga ir keršydamas už jo 
išgązdinimą, iškirstų kati
nui akį.

Kaip matome, pas žemes
nius gyvūnus baimės pajau
ta visai menkutė, o keršto, 
pagiežos, galima sakyt, vi
sai nėra. Už tai jie daug 
laimingesni už mūsų gady
nės ponus. Už tai nei ka
tino, nei žvirblio ir Dievo 
rykštė neplaka.

Paulius.

Montello, Mass:
Per Antano Bimbos prakal

bas sekami žmonės aukojo pi
nigų Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto įrengi
mui Vilniuje:

Simonas J. Antonaitis, $201.
George Shimaitis $100.
Jonas ir Marijona Gutaus

kai $50 (pirmiau davė $25).
Atminčiai Juozapo Tautvai- 

šo $50.
Petras ir Ona Klimai $27 

(pirmiau davė $25).
Po $25: John ir Agota Ku

kaitis, Antanas Lukavičia, 
Stanislovas Kleinauskas, Pet
ronėlė Mineikienė, A. B. Yaf- 
fee, Kazimieras Beniulis, Jur
gis Alusevičia, Elizabeth Ta
rnu levich, Peter ir Anna čias- 
nas, George Janusiavičia, Pra
nas Markevičius, Victor ir 
Apolonija Sinkevičius, Anta
nas ir Veronika Charkasas, 
Jonas Vaitaitis, Tarnas ir Do
micėlė Bartkai, Mikolas Bud
rikis, John Mineikis, Pranas 
ir Kazimiera čereškai, Uršu
lė Zaleckaitė, Antanina Kan- 
giserienė, Kastantas ir Olga 
Razumas, Juozas Kaminskas, 
Petras ir Ona čiasnas.

Po $10: William Yuodeikis, 
Jonas Stoškus, Walter ir Ona 
Kelley, A. ir P. Orentai, B. 
Gaubis, Marijona Benevičienė, 
Pauline Einot, Jos. N. Valon- 
chauskas, Barbora Gutkaus- 
kienė, Zofia Beržinienė, Eise
na Rendzevičienė, Vincentas 
Gecevicz, Adolfas Kelley, Sta
nislovas ir Stefania Andrews, 
Pranas Gerulskis, dr. A. F. 
Budreski, Antanas ir Petronė
lė Orentai.

Po $5: dr. Walter Gold
stein, Petras Tamalonis, Jonas 
Waitiekunas, Vitold Adams, 
J. Višniauskas, Nellie Ambro
se, Antanas Biliūnas, Kristina 
Sklutienė, William Ambrose, 
Charles Rowkis, Dominick Pa- 
gois, Paulina Pagois, Katrina 
Muningienė, Uršulė Pukelie- 
nė, Eva Geriba, Jean Brown, 
Domininkas Vitkauskas, Mar
celė žaliukas, K. Gedvilla, Si
mon Vismonas, Julia Stigienė, 
Frank Krasauskas, John Gri-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

yVRITING ABOUT child 
’’ proteges is not one of our 

specialties. It is a topic publici
ty agents are better qualified to 
handle. An incident last Thurs
day, however, has prompted 
your columnist to take an ama
teur fling in a plug for a sing
ing-boy soprano and pianist.

—o—
Our meeting of the boy, Vin

cent L. Motiejaitis who last 
Friday auditioned for the fa
mous talent scout Chamberlain 
Brown, came about quite acci
dentally. Leon Pruseika, Vilnis 
editor who we got to know dur
ing our stint with the Chicago 
paper, gets the credit for the 
introduction.

It was Leon who came into our 
office early last Thusday morn
ing and told us that he would 
like this correspondent to meet 
a talented and able young boy. 
Later that same morning we 
met the talented twelve year 
old boy from Worcester, chap
eroned by his mother Mrs. Aga
tha Motiejaitis and Mrs. Ma
rian Meskus, his accompanist.

During the early afternoon 
we had the pleasure of listening 
to Vincent in a pre-audition re
hearsal. Not professing to be 
any sort of critic, this writer 
has concluded after the rehear
sal that the Worcester lad pos
sesses much natural talent and 
dramatic ability that can be 
cultivated with training.

gas, Charles Radzevich, Anta
nas ir Mildred Vasaris, Vla
das Valungevičia, Thaddeus 
Kristy, Ona Vaitiekūnienė, 
Povilas Baronas, Lu j us Rašti
kis, Anthony Wallan, Frank 
Sidlevičius, Mary Eudico, Ka
zimieras Laima, Joseph Riz- 
gelis, Jonas Stočkus, Stasys 
Baronas, Petras Kmaras, Fe
lix Norvaiš, Peter Mikėnas, 
Antanas Gaidelionis, Antanas 
Tamulevičia, Karolina Zlot- 
kienė, Antanas Venslauskas, 
Mr. ir Mrs. Lapey, Beatrice 
Navickienė, Zofia Laimienė, 
George- Stepanauskas, Brony 
Butkus, W. Yurkevičia, Z. Gu
dukas, S. Markovicz, Vincen
tas Walancius, Rapolas Dra- 
vinskas.

Frances Alusevičienė, $3.
Po $2: Mr. & Mrs. Peter 

Klimas, Teresė Geveniauskie- 
nė, A. Walungevičia, V. Sau- 
linienė, M. Tamulevičienė, F. 
Saulėnas, A. Janulevič.

Po $1: J. Zupka, A. Rašti
kis, V. Sinkevičienė, P. Micke
vičienė, A. Ilkevich, Nap. Zup
ka, A. Stirienė, J. Gasiūnas, 
M. šamonskienė, S. Kastanti- 
navičienė, Ed. Sugar, S. J. An
tonaitis, M. Barron, S. Rašti
kienė, K. Vaišnis, M. Potsienė, 
W. Radzevičius, P. Indriūnas, 
J. Mickevičia, C. Navickas.

Pinigų prisiųsta LPTK Cen
trui Brooklyne nuo K. čereš- 
kienės, $30, O nuo Paul Ba
rono $1,446. Viso gauta $1,- 
476.

But now let’s just have a brief 
glance into the background of 
the Lithuanian lad, who some
day may be Hollywood bound.

At the tender age of five, 
when other boys of his age 
were spinning tops and playing 
marbles, Leon .Motiejaitis gave 
his first public piano recital. 
That was in June of 1940. In 
December of that year, Vincent 
made his first radio appear
ance and won first prize in a 
contest over WORC in Worces
ter.

His first radio success brought 
invitations for further appear
ances from WORC, WTAG and 
WAAB. Over the latter station 
Vincent three times won first 
prizes for vocal and piano solos 
in contests sponsored by the 
General Baking Company.

His vocal solos won for him 
the first of a series of radio 
successes over WAAB on March 
13, 1945. Not content with his 
first success, three months later 
Vincent again, copped first 
prize in the General Baking 
Company competition. This 
time it was his talented fingers 
that earned him the honor of 
the best piano soloist in the 
contest. In February of this 
year, Vincent again grabbed 
first place honors in the Bak
ing company’s competition, his 
voice again winning.

While Vincent should be 
rightfully proud of his radio 
successes, he confesses quite 
modestly that he is especially 
proud of the time he appeared 
in a Minstrel Show staged in 
the Worcester Municipal Audi
torium. An audience of more 
than 3,000 people witnessed the 
performance;

He is equally proud of a sil
ver medal awarded to him by 
the Worcester Victory Garden 
Institute. Inscribed on the sil
ver medal are his name and 
the year 1944 besides the words 
reading:

“State Champion of Elemen
tary Schools.”

Vincent’s public appearances 
have been many. The newspa
pers of Worcester and sur
rounding areas have afforded 
him much well deserved publi
city. This we were able to ga
ther from a thick book of clip
pings his mother plunked into 
our lap.

In conclusion it might be 
well to mention that Anna Kas- 
kas, Lithuanian opera star, is 
Vincent’s favorite singer.

—O*—
Now that Vincent has worked 

[ his way up the ladder, we hope 
that his big moment before 
Chamberlain Brown will be 
crowned with success. Some
day, when Vincent is in Holly
wood we’ll look back into the 
musty files of our columns and 
say, “We knew him when.”

kongresmanai, kad jie pereitais metais važinėjo Europoj 
dr kitur. Be nič-nieko tuojau pasirodė jų “raportas,” 
kitais žodžiais, užpuolimas ant mūsų šalies talkininkės 
Tarybų Sąjungos ir Amerikos bendradarbiavimo politi
kos.

Tas raportas tuojau ir atsidūrė spaudoj, nors kon
greso tvarka reikalavo, kad toki dalykai neturėjo būti 

skobiami Dabar New Yorko kųngresnaaųag

Bloom sako, kad būk tą “antį” paleido kongresmanas 
republikonaSxKarl E. Mundt iš S. Dakota, o pastarasis 
sako, kad ponas Bloom.

Atrodytų, kad jie tyrame lauke “mešką begaudy
dami paklydo,” bet tikrumoj dalykas yra tame, kad 
jie abu norėjo suteikti reakcinei spaudai dar vieną “pro
gą” ardytį; Hętųrių didžiųjų susi^apmą, /.•

Laisvės
VĖL ateina pirmutinė
Šįmet Laisvės gegužinė — 
Laisvės piknikas smagus 
Šįmet Clinton Parke bus.

TRISDEŠIMTĄJĄ birželio 
Klauskite tik vieno kelio — 
Tiesiai Maspethan nuvykt, 
Su draugais ten susitikt.

CHORxM keturi dainuoja,
Ir Pavidis šokiams groja, 
O prie šokių ir dainų 
Bus ir “cash” dar dovanų!

SUVAŽIUOS ten žmonių minios
Ir pavieniai ir šeimynos — 
Pasilinksmint, pasitart, 

;Po stiklelį išsigert... 
f

KVIESK Antaną ir Mikitą
..., Ir dar kokį frentą kitą

Gegužinė
Su laisviečiais paviešėt, 
O ne kur kitur sėdėt...

VEŽK Agnietę ir Barborą 
Pakvėpuoti tyru oru, 
Pavaišinti, pašokdint 
Ir plačiau pasipažint.

LAISVĖ lietuviams tarnauja, — 
Vis pasako ką nors nauja, 
Ir parodo atvirai — 
Kas jums bloga, ar gerai.

KAD ŽINOJIMĄ vis semti, 
Reikalinga LAISVĘ remti, 
Ir ši LAISVĖS pramoga — 
Kuogeriausia. tam proga!
VEŽKIT draugą, arba svečią, 
Brolį, svotą, kūmą, pačią — 
Su laisviečiais paviešėt, 
O ne kur kitur sėdėt! ♦
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Sovietų Atstovo Gromyko Pasiūlymas Atomų Jėgai Kontroliuot
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KAIP ILGAI ŽMOGUS BŪNA JAUNAS

su
su-

ir yra 
reika-

chiniškas, francūziš-

Pirmadienis, Birželio 24, 1946

New York. — Sovietų 
Sąjungos delegatas And
rius Grornvko birž. 19 d. da
vė sekamąjį pasiūlymą Ato
minei Jungtinių Tautų Ko
misijai :
Planas Tarptautinės Sutar
ties, uždraudžiančios varto
ti atominę jėgą ginklams ir 

masiniam žudymui bei 
naikinimui

(Čia sektų surašąs vals
tybių, pasirašančių šią su
tartį.)

Mes giliai suprantame 
milžinišką svarbą išradimų, 
kurie rišasi su atomų skal
dymu; mes siekiame tokio 
tikslo, kad atominė jėga 
būtų naudojama kelti pa
saulio tautų gerovei ir gy
venimui ir išvystyti kultūrą 
ir mokslą žmonijos labui.

Mes vienbalsiai trokšta
me kuo plačiausio, visuoti
nio bendradarbiavimo, kad 
visi žmonės galėtų naudotis 
moksliniais atradimais ato
minės jėgos srityje, kad bū
tų pagerinta gyvenimo są
lygos viso pasaulio tau
toms, kad būtų pakeltas 
joms gerbūvis ir dar pastū
mėta pirmyn žmonijos kul
tūra.

Mes aiškiai matome 
faktą, kad didžiuosiuose at
radimuose atominės jėgos 
srityje glūdi didis pavojus, 
pirmoj vietoj ir labiausiai 
ramiems miestams ir civi
liams gyventojams, jeigu 
tokie atradimai būtų var
tojami atominiam ginklui ir 
masiniam naikinimui.

Mes taipgi kreipiame dė
mesį į faktą, jog per tarp
tautines sutartis jau buvo 
uždrausta vartoti kare 
troškinamosios, nuodingos 
ir kitos panašios dujos,

taipgi ir panašūs skysčiai, 
medžiagos ir priemonės; 
taip pat buvo uždrausta 
bakterijų naudojimas, pa
gal bendrą susitarimą tarp 
civilizuotų tautų.

Mes manome, -kad tarp
tautinis uždraudimas ato
minių ginklų vartojimo ma
siniam naikinimui dar la
biau atitiktų viso pasaulio 
tautų troškimus ir sąžinę.

Mes vadovaujamės giliu 
troškimu pašalinti pavojų, 
kur šių mokslinių atradimų 
naudojimas gręsia daryti 
žmonijai nelaimes 
priešingas žmonijos 
lams.

Todėl mes, valstybės, nu
sprendėme padaryti sutar
tį, kuri uždraudžia gaminti 
ir vartoti ginklus, paremtus 
atominės jėgos naudojimu; 
tuo tikslu mes paskyrėme 
savo pilnateisius įgalioti
nius (čia bus įgaliotinių 
rašas); ir mes sekamai 
sitariame:

SKYRIUS 1.
Čia susitariančios valsty

bės iškilmingai pareiškia, 
kad jos uždraus gaminti ir 
vartoti ginklus, paremtus 
atominės jėgos nadojimu, ir 
tuo tikslu mes prisiimame 
šitokias pareigas:

a) Niekuomet ir jokiose 
sąlygose nevartoti atominio 
ginklo;

b) Uždrausti gaminimą 
ir laikymą ginklo, paremto 
atominės jėgos naudojimu.

c) Trijų mėnesių eigoje 
nuo šios sutarties įėjimo į 
galią sunaikinti visus ato
minės jėgos ginklus, kaip 
gatavus, taip ir pusiau-ga- 
tavus.

SKYRIUS 2
Čia susitariančios valsty

Vėliausi Krieno Patyrimai 
Patarimai ir Pritarimai

Krienas Bostone viešėjo, 
Ten “vakacijas” turėjo 
Ir tokias mintis sudėjo.

Dar kartą patikrinta tie
sa : ten gerai, kur mūs nėra.

Jeigu kas dar mano, kad 
• namai pragarai, — išvažia

vęs greit sužinos, kaip be 
namų negerai...

Didžiuma smulkesnių gy
venimo nesmagumų yra įsi
vaizduoti ir įsikalbėti; todėl 
neverta dėl kiekvieno maž- 

x možio sielotis bei kovoti.

K

Geriau būti pabariamu ir

Tarpinis a t s i tolinimas 
nuo saviškių padaro tvir
tesnį susiartinimą vėl grį
žus prie jų.

Visų rūšių nepasisekimai 
yra neišvengiami laiptai į 
vėlesnį pasisekimą.

Anot drg. Kupsčio, prity
rimų sąskaiton įrašytas 
nuostolis virsta investmen- 
tu ir nebūna nuostolis.

Visiškai nėra tokio daly
ko, kad gautumei ko nprs 
daug veltui, pigiai 
beveik už dyką.

Gal būt gerai tūlą laiką 
kitur pagyventi ir save “pa
siaštrinti”, tik reikia sau
gotis “nenusiaštrint” nuo 
ašmenų ir koto.

arba

bės pareiškia, jog bet koks | 
šios sutarties Skyriaus 1 
sulaužymas bus rimtas nu-Į galią, ji 
sikaltimas prieš žmoniją.

SKYRIUS 3

glaudžiamu, negu pagiria
mu ir pašalinamu.

Savanoriškas saves nusi
žeminimas taip pat yra do
rovinis žmogaus prakilnu
mas.

SKYRIUS 7
Po šios sutarties įėjimo į 

i bus privaloma vi
soms valstybėms, nežiūrint, 
ar jos būtų Jungtinių Tau- 

A- i tu nariai ar nenariai.Čia susitariančios valsty-j -
bės, per šešis mėnesius nuo 
šios sutarties įejinho į galią, 
išleis įstatymus, skiriančius 
aštrias bausmes už šios su
tarties sąlygų laužymą.

SKYRIUS 4
Ši sutartis veiks be laiko 

apribojimo (visuomet).
SKYRIUS 5

Šią sutartį gali pasirašyti 
visos valstybės, vis tiek, ar 
jos yra Jungtinių Tautų 
nariai ar nėra.

SKYRIUS 6
Ši sutartis įeis galion po 

to, kai ją užgirs Saugumo 
Taryba ir po to, kai ją pa
tvirtins pusė pasirašiusių 
valstybių, įskaitant visas 
valstybes, esančias Jungti
nių Tautų nariais, pagal 
(Jungt. Tautų)' Čarterio 
Skyrių 23. Tie patvirtini
mai bus sudėti saugiam lai
kymui pas Jungtinių Tautų 
generalį sekretorių.

Ši sutartis, kurios rusiš
kas 
kas, angliškas ir ispaniškas 
tekstai bus autentiški, bus 
saugiai laikoma pas Jungti
nių Tautų generalį sekreto
rių. Generalis sekretorius 
pateiks visoms pasirašiu
sioms valstybėms po tinka
mai patikrintą šios sutar
ties kopiją.

Dabar aš norėčiau per
skaityti antrojo pasiūlymo 
tekstą. Jis paliečia komisi
jos darbo suorganizavimą 
atominei jėgai kqntroliuoti.

Sovietinė delegacija čia 
remiasi Visuotinio (Jungt. 
Tautų) Susirinkimo nutari
amu iš 1946 m. sausio 24 d., 
kas liečia Komisijos įsteigi
mą studijuoti klausimams, 
surištiems su atominės jė
gos atradimu, ir kitiems gi
miningiems klausimams; 
sovietinė delegacija ypač

i vadovaujasi šio nutarimo 
Skyrium 5, aptariančių tą 
komisiją; taigi Sovietų de
legacija mato reikalą duoti 
šitokius pasiūlymus kas lie
čia planą dėlei Komisijos 
darbo suorganizavimo pra
diniam jos veikimo laiko
tarpiui :

DALIS 1. Įsteigti Komi
sijos komitetus, siekiant 
tikslų, kuriuos nurodo Vi
suotinio Susirinkimo nuta
rimas — “veikti kuo grei
čiausiai, ištirti visus to 
klausimo reiškinius ir laiks 
nuo laiko dėl to duoti tokius 
patarimus, kokius jinai at
randa galimais.”

Ryšium su šiuo dalyku, 
atrodo būtinai reikalinga į- 
steigti du komitetus, kurie, 
kaipo pagalbiniai Komisi
jos organai, būtų atsakingi 
už bendrą atominės jėgos 
klausimo išstudijavimą; tie 
komitetai taipgi turėtų iš
dirbti patarimus, kuriuos 
Komisija galėtų duoti dėlei 
Visuotinio Susirinkimo ir 
kitų Jungt. Tautų organų 
nutarimo įvykdymo.

Komitetų Pareigos
Čia siūloma įsteigti du

komitetus. Pirmasis komi
tetas darbuotųsi moksliniu 
žinių apsikeitimui (tarp 
įvairių kraštų). Šis komi
tetas būtų įsteigtas išstudi
juoti Skyriaus 5 punktą (a) 
to nutarimo, kurį Visuoti
nis Susirinkimas padarė 
1946 m. sausio 24 d. Tarp 
šio komiteto uždavinių būtų 
jo prievolė pagaminti pata
rimus, kokiais praktiniais 
žingsniais galima sudaryti 
apsikeitimą žiniomis apie 
(1) mokslinių atradimų tu
rinį ryšium su atomo skal
dymu ir apie kitus atradi
mus, susirišusius su atomi
nės jėgos gavimu ir varto
jimu; (2) apie techniką ir 
technikinių žingsnių suor
ganizavimą atominei jėgai 
gauti ir vartoti; (3) apie 
pramoniškus būdus atomi
nės jėgos gaminimo ir jos 
naudojimo; (4) apie rūšis, 
šaltinius ir vietas žaliųjų 
medžiagų, kurių reikia ato
minei jėgai gaminti.

Dabar aš prieinu
siūlomąjį komitetą, kurio 
uždavinys būtų pastot ke
lią žalingam atominės jėgos 
vartojimui, kuris neštų 
nuoskaudą žmonijai. Šis ko
mitetas turėtų būti įsteig
tas, kad galima būtų pa
siekti tikslus, išdėstytus Vi
suotinio Susirinkimo nuta
rimo Skyriaus 5 punktuose 
(b), (c) ir (d). Šio komite
to uždavinys turėtų būti 
pagamint patarimus dėlei 
sekamųjų dalykų:

1. Pagaminti planą tarp
tautinei sutarčiai, kuri už
draustų atominius ginklus 
ir užgintų gaminti ir varto
ti tokius ginklus ir visų pa
našių rūšių ginklus, kurie 
skiriami masiniam naikini
mui.

Bostone patyriau, kad — 
kas knygų ir laikraščių ne
skaito, su tokiais nieks ne
siskaito.

Kiekviena nauja diena 
atneša naujas gyvenimo 
problemas, bet nebūna pro
blemos gražumu neišriša
mos.

Visuose atvejuose kom
promisas yra pamatine tai
kaus sugyvenimo taisykle.

Katalikai geri žmonės, 
Sportai — sandariečiai, 
Geras Vincas Baliukonis, 
Bet geriausi man — 

laisviečiai!
Pr. Krienas.

Pas vieną garsų Ameri
kos generolą ant deskos 
stovi rėmuose apdarytas šis 
aprašymas apie žmogaus 
jaunystę, parašytas pagal 
S. Ullmano poemą, kur sa
koma :

Jaunystė nėra gyvenimo 
laikotarpis, bet tai yra gal
vosenos ypatybė, protavimo 
padėtis;

.Tai yra valios aštrumas, 
įsivaizdinimo kokybė, pa
jautimų gajumas;

Tai yra drąsos viešpata
vimas virš bailumo;

Tai yra pergąlingas pa
tyrimų jieškojimo noras 
prieš norėjimą dykaduoniš- 
kai ir tingiai gyventi.

Niekas nepasensta gy
vendamas vien tik metų

skaitlines; žmonės pasens
ta tiktai apleisdami savo 
idealus.

Metai suraukšlėja odą, 
bet praradimas entuziazmo 
suraukšlėja asmens sielą.

Rūpesčiai, abejojimai, sa
vimi nepasitikėjimas, bai
mė ir desperacija — tai yra 
tie ilgieji, ilgieji metai, nuo 
kurių pas virsta galva ir 
dvasinio pajėgumo augimas 
apdulkėja.

Turint metų 70 ar 16, vis- 
vien kiekvieno asmens šir
dyje yra geismas spėlioti 
ateitimi, yra žavingas ste
bėjimasis žvaigždėmis ir 
žvaigždinės rūšies dalykais 
bei mintimis; yra bebaimis 
į nuotikių kovą kvietimas; 
yra neapviliamas kūdikiš-

kas geismas pamatyt, kas 
įvyks sekančiai, ir tas su
daro gyvenimo žaislą ir 
džiaugsmą.

Jūs esate taip jauni, kai] 
jūsų įsitikinimai, ir taip se
ni, — kaip jūsų abejonės;

Esate taip jauni, kaip jū
sų pasitikėjimas savimi, ir 
taip seni, kaip jūsų bailu
mas ;

Taip jauni, kaip jūsų vil
tis, ir seni—kaip jūsų nusi
minimas.

Iki kol jūsų širdis reflek
tuoja atspindžius grožės, 
džiaugsmo, drąsos, prakil-1 
numo ir galios nuo žemės, 
nuo žmogaus, nuo berybės 
gamtos, — taip ilgai jūs 
esate jauni.

2. Pagaminti ir išdirbti 
būdus, kuriais būtų uždrau
sta atominius ginklus ga
minti ; taipgi suplanuoti 
žingsnius, kuriais galima 
būtų pastoti kelią vartoji
mui atominių ginklų ir visų 
panašių masinio naikinimo 
įrankiu.

3. Suplanuoti priemones, 
sistemas ir organizaciją, 
kad galima būtų kontro
liuoti atominės jėgos varto
jimą ir užtikrinti, jog bus 
vykdomos aukščiau minėtos 
sąlygos tarptautinėje su
tartyje, uždraudžiančioje a- 
tominius ginklus.

4. Išdirbti bausmių siste
mą prieš neteisėtą atominės 
jėgos vartojimą.

DALIS 2. Komitetų sudė
tis. Kiekviename komitete 
būtų po vieną atstovą nuo 
kiekvienos valstybės, atsto
vaujamos (Atominėje) Ko
misijoje. Kiekvienas atsto
vas gali, turėti patarėjus.

DALIS 3. Taisyklės ko
mitetų procedūrai. Komisi
ja pagamins procedūros 
taisykles komitetams.

Kaip pasiūlymas pačiai 
sutarčiai, taip ir šie pasiū
lymai komisijos darbui su- 
organizuot, yra praktiniai 
žingsniai eiti pirmyn šiuo 
laiku. Sutartis būtų daik
tiškas ir svarbus žingsnis 
pirmyn linkui sėkmingos 
sistemos įsteigimo atominei 
jėgai kontroliuoti. Ši prie
monė turėtų begalinės mo
ralės ir politinės reikšmės,’- » 
ir galėtų sustiprinti politi
nį pastovumą pasaulyje ir 
draugiškus santykius tarp 
tautų.

Mano siūlomų komitetų 
įsteigimas su nurodomais 
jiems uždaviniais reikštų,

(Tąsa 5-me pusi.)
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KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?
Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 

kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose. 
Parankiojo J. BARKUS 

nius. Jisai laikomas vienu 
iš keliu mokslininku, smar- v v 7
kiai pastūmėjusių pirmyn 
gamtos jėgų supratimą.

Tie Paskutiniai Žodžiai, 
Iš Kurių Kyla Vaidai

I

Neseniai amerikinėje Ma
yo Klinikoje buvo nuimta 
skaudulys nuo apakusio 
žmogaus smegenų, ir ligo
nis atgavo regėjimą.

x 1944 m. Jungtinėse Vals
tijose mirė 1,225 seniai, su
laukę po 100 metų ar dau
giau.

Žmogaus smegenys spar
čiausiai auga pirm 5 metų
amžiaus. ’

Ampere, Andrius Maria 
(1775 1836), francūzas
mokslininkas, gamtininkas 
ir* matematikas. Jam dar 
jaunam esant jo tėvas tapo 
giljotina numarintas 1793 
m. Tas jaunąjį Andrių įstū
mė nusiminiman, iš kurio 
jis atsipeikėjo, 
mas Rousseau ir Lavoisierol 
raštus. Griebėsi studijuoti 
fizikos ir chemijos moks
lus. Vėliau profesoriavo, o 
1805 m. tapo Paryžiaus po
litechnikos mokyklos direk
torium. Ampere tyrinėji
mai liečia daugiausia mag
netizmą ir elektrą. Jis su
kūrė elektrodinamikos te
oriją, magnetizmo teoriją, 
kuri magnetines jėgas aiš
kina esant elektrinėmis; ty
rinėjo šviesos reiškinius 
kristaluose, taipgi šilumos 
spindulių ypatybes. Pager
bimui jo darbų elektros pa
žinimo/srityje, elektros sro
vės stiprumo vienetas tapo 
pavadintas jo vardu Ampe
re (amperas). Taipgi prie
taisas elektros srovės jėgai 
matuoti vadinamas ampe- 
rometras. Ampere parašė 
daug stambių raštų, aiški
nant elektros, magnetizmo 
ir kitus tos srities reiški-

Ana k sagoras (Anxago- 
ras), graikų filosofas, gy- 

skaityda-j venęs nuo 500 iki 428 m. 
pirm Kr. Jo svarbiausis pa- 
sitarnavimas filosofijai ir 
abelnajam mokslui buvo jo 
aiškinimas, kaip visi daly
kai prasidėjo. Pasak jo, 
niekas negimsta ir nepra
nyksta. Visa, kas yra, su
sidarą iš sėklų, tai yra, be 
galo smulkių medžiaginių 
dalelių, kurių kiekis ir ko
kybė neapribota. Tas da
leles arba sėklas jis vadino 
atomais ir molekulėmis. 
Vienarūšės dalelės pritrau
kiančios, o • skirtingos at
stumiančios viena kitą. 
Kiekviename daikte esą vi
sokių rūšių sėklų, bet daik
to kokybę nusprendžią tos 
sėklos,, kurių jame daugiau
sia. Pradžioje buvęs chao
sas: visos dalelės - sėklos 
buvusios jame sumaišytos. 
Gi visoj visatoj gyvavęs nei 
pradžios, nei pabaigos netu
rįs protas, kuris, norėda
mas sutvarkyt pasaulį su-

kėlęs medžiagos sūkurį. Sū
kuryje pradėjusios išsiskirt 
įvairios medžiagos rūšys: 
eteras, oras, žemė, dangaus 
akmens — žvaigždės. To
liau gamtos vystymasis ėjęs 
jau mechanišku kaitalioji- 
mosi būdu. Protas taipgi 
esąs medžiaginis produk
tas, bet gryniausias ir švel
niausias. Gyvieji organiz
mai kilę iš apvaisintos že
mės diegų; juose visuose 
esą to paties visatinio pro
to, tik nevienodu kiekiu. 
Anaksagoras, taigi, jau ta
me ankstybame žmonijos 
išsivystymo laike dasipro- 
tėjo, jog visa kas susidaro 
iš smulkiausių dalelių ir tik 
skirtingas tų dalelių susi
tvarkymas padaro skirtin
gus daiktus. Juk tai ta pati 
atomų ir elektronų bei vi
sokių 'neutronų teorija, ku
rios šiuolaikinis išplėtoji
mas privedė jau prie ato
minės bombos. Supranta
ma, jog tokiais aiškinimais 
—atmetant kokio nors die
vo dalyvavimą pasaulio ga
myboje — Anaksagoras pa
kenkė tuolaikinės dvasiški- 
jos bizniui, todėl jis tapo 
apkaltintas bedievybėj ir iš-

“Nėra tų namų, kur ne
būtų dūmų” — sako lietu
vių patarlė. Ypač šeimyniš
kame gyvenime vaidai-vai- 
deliai yra neišvengiami. Ta
čiau didžiuma tokių barnių 
bei susipykimų būtų galima 
lengvai išvengti, neprasita
riant aštresnių žodžių, ku
rie dažnai netyčiomis įsi
terpia ir dar labiau sukir
šina besivaidinančius. Tiė 
žodžiai paprastai būna pas
kutiniai, pridėčkai — nerei
kalingi žodžiai, be kurių 
galima apsieiti ir kuriuos 
geriausia yra nutylėti.

Pavyzdžiui jauna porelė, 
vyras su žmonele, susivai
dija pradžioje rodos visiš
kai nekaltu, priprastu pra- 
sitarimu:

— Kam tu padarei taip, 
tu asile?

Žodis “asilas” čionai, aiš
ku, buvo nereikalingas, nes 
klausimas ir be jo yra aiš
kus. Bet jis jau ištartas ir 
iššaukia tokį atsakymą:

— Jeigu aš asilas, tai kas 
jau tu tokia? Tu esi bež
džionė ir ragana!

Žmonelė bando kontro- 
liuotis ir kompromiškai, 
nusileidžiant, bando švel
ninti pasikalbėjimą:

— Padariau tą netyčia, 
nebūk taip jau baisiai opus!

Nereikalingai įterptas žo
dis “opus” vėl užgavo ner- 
vuotą vyrą ir tas atkerta:

— Kas opus? Dar nesu 
matęs tokios dienos, kad 
savo opumu , būčiau bent

kiek panašus į tavę!
Čia jau vėl užpilta alie

jaus ant gęstančios ugne
lės. Žodis po žodžio ir — 
vaina! Vyras trenkia lėkštę 
į grindis ir sudaužo. Žmo
nelė, neapsileisdama, tren
kia kitą lėkštę. Vyras pa
griebęs ąsuotį vėl meta į 
grindis; žmonelė kitą kokį 
indą paverčia šukėmis. Ir 
taip išdaužoma visi indai, • 
kurie.tik pakliuvo jiems į 
rankas. Nuostolių padaryta 
už keletą desėtkų dolerių.

Kartais tokie vaideliai 
priveda dar prie skaudes
nių pasekmių — muštynių, 
susipjaustymų peiliais ir tp. ' 
Tas viskas paprastai prasi
deda mažmožiais, kaip ir 
smarki perkūnija — kartais 
kyla iš mažo debesėlio.

Tie aštresni, vaidus didi
nantieji žodžiai naudin
giausi būna neištari. Ge- 
riaus nutylėt, negu nuken- 
tėt. R.M.S.

PAŽANGA
Pažanga prasideda šir

dingame žmogaus troškime 
daugiau žinoti, naudingiau 
gyventi, veikti ir kurti lai
mingesnį žmonijos gyveni
mą.

Pažanga informuoja, bet 
nediktatoriau j a; šviečia, bet 
nedegina;* mokina, bet ne
persekioja; linksmina, bet 
nesityčioja; kviečia, bet ne
tempia; duoda ir priima; 
bet neišnaudoja.
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Jei prezidentas jų neat
mes, tai suprantama, kad 
Bowles pasitrauks iš val
džios.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Laisve—Liberty, Lithuanian DailyKetvirtas Puslapis

Antanas Bimba J. Paleckis

į

f

TELEPHONE 
STAGG 2-6041

Jei bus suardyta kainų 
kontrolė, susilauksime kri- 
zio, pareiškė prekybos se
kretorius Henry Wallace.

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

i

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Pas Bergą už šeimininkę tarnauja Marija Paliukai- 
tienė, kurios vyras buvo Smetonos laikais. Lietuvos pa
siuntiniu Karaliaučiuje. Bet kadangi jisai nesipriešino 
Lietuvos įstojimui į Tarybų Sąjungą, tai vokiečiai jį su
šaudė pirmosiose karo dienose. Bergo abi dukterys, vie
na 13 m., kita 11 m., mokosi gimnazijoje.

Bergas iš profesijos yra matininkas. Karo metu bu
vo Raudonosios Armijos Lietuviškoje Divizijoje ir su di
deliu entuziazmu pasakoj man apie tą džiaugsmą, kurį 
sukėlė lietuviuose kovūnuose fronte, kuomet jie aplaikė 
mūsų pasiustus cigaretus ir kitas dovanėles. Niekas ki
tas negalėjo, girdi, taip aukštai pastatyti Amerikos lie
tuvius mūsų akyse, kaip tos kuklios dovanėlės. Ir rūkė
me ir džiaugėmės, kad mūsų broliai amerikiečiai mūsų 
neužmiršo sunkiausiose kovų valandose. Prašė jis jo 
vardu padėkoti visiems aukotojams.

Raštinėje susitikau Dr. Dirsę, Klaipėdos miesto 
sveikatos reikalų pirmininką. Dar jaunas vyras, kilęs iš 
Alytaus. Prieš metus visoj Klaipėdoj jis buvęs tik vie
nas gydytojas, o dabar jau esą net 20. Jis džiaugėsi, kad 
jiems iš Vilniaus atėjo vienas chirurgijos instrumentų 
komplektas, atsiųstas Kanados lietuvių. Kitas kom
plektas esąs paliktas Vilniaus ligoninėms.

Kanados lietuviai ta savo dovana atliko labai šaunų 
darbą ir gražiai prisidėjo prie atstatymo Lietuvos ligo
ninių.

Vasario 1 d.
Reikėtų kelių didelių knygų aprašymui viso šių die

nų Klaipėdos vaizdo. Tiek daug čia yra kas rašyti! Bet 
lai užteks kelių trumpų bruožų.
/ Klaipėda beveik visiškai sugriauta, baisiai sužalota. 
/Žiaurusis priešas turėjo pakankamai laiko, kol pribuvo 
j Raudonoji Armija ir jį išmušė, kad gerai paruošti mies- 
I to naikinimą. Majoras Bergas pasakojo, kad Klaipėdos 
^pramonės buvo sunaikintos 80 nuošimčių, o šiaip pasta
tų iki 60 nuošimčių. Nemačius moderniško miesto taip 

t sungriauto, sunku įsivaizduoti, kaip jis atrodo. O jau 
bus čieli metai laiko, kaip Klaipėda išlaisvinta. Daug kas 
jau pataisyta, bent jau gatvės apvalytos, bent jau gatvėse 
žmonių lavonų nebematosi.

Tik įsivaizduokite: Kai vokiečiai buvo išgrūsti iš 
Klaipėdos, mieste buvę rasta viso labo tiktai aštuoni ci
viliniai žmonės! Q šiandien Klaipėda jau turi 15,000 
civilinių gyventojų lietuvių. Dalis jų yra senieji klaipė
diečiai, o dalis suplaukę iš visų Lietuvos šalių. Pavyz
džiui, mes nuėjome į uosto viršininko raštinę. Ten atėjo 
keturi berniukai. Du jų būtinai nori tapti jūrininkais 
ir prašosi darbo ant laivo. Iš kur jie? Nugi, iš Rokiš
kio!

Klaipėdoje, be to, yra nemažai kareivių ir įvairiuose 
darbuose dirbą penki tūkstančiai karo belaisvių vokie

čių.
/ Sakoma, kad uosto srityje po griuvėsiais dar tebe- 
' sirąnda daugiau kaip šimtas lavonų. Jais maitinasi žiur

kės!
Šiandien visa diena turi būti užimta, nes rytoj turiu 

Klaipėdą apleisti, grįžti į Vilnių ir rimtai susirūpinti grį
žimu Amerikon. Todėl pasileidžiame po miestą. Lydi 
pats miesto komiteto pirmininkas arba majoras Bergas. 
Tai neišsemiamos energijos vyras, labai panašus į mūsiš
kį LaGuardiją. Jis pats dirba sunkiai ir kitiems neduo
da ramybės. Jam žinoma kiekviena miesto įstaiga, kiek
vienas miesto pastatas. Armijoj jis pripratęs prie dis
ciplinos, tai ir civiliniam darbe jis jos nepaleidžia iš ran
kų. Jeigu Klaipėda taip smarkiai keliasi iš griūvėsiu ir 
jeigu jau tiek daug atstatymo darbo yra atlikta, tai ne
mažai už tai dėkui šiam energingam vyrui. Lietuvos vy
riausybė tatai mato ir jojo pastangas aukštai vertina. 
Bergas, beje, nepriklauso partijai. O tas tik parodo, kad 
Tarybinėje Lietuvoje gali labai aukštai iškilti ir nepar
tinis žmogus, kuris tiktai nuoširdžiai ir ištikimai dar
buojasi dėl savo tautos ir šalies labo.

Pirmiausia nutraukėme į garsųjį Klaipėdos uostą.. 
Neturiu žodžių tam vaizdui aprašyti. O man pasakoja, 
kad dabar jau pusė bėdos, reikėjo, girdi, pamatyti uostą 
po to, kai Klaipėda buvo išlaisvinta! Visu pakraščiu vi
si pastatai (o jų būta daug ir didelių) sulyginta su že
me. Kur tik akį užmesi, visur griuvėsiai ir griuvėsiai. 
Tik tie griuvėsiai jau “sutvarkyti”, tai yra, maždaug nu
valyta pati pakrantė ir gatvės. Iš pradžios nebuvę gali
ma nė praeiti.

Bet kas daugiausia mane stebino, Tai darbas 
tuose griuvėsiuose. Susyk iš keturių laivų iškraunamos 
prekės. Gi iškrautų daiktų priversta didžiausios stirtos. 
Tai daugiausia iš Vokietijos atvežti-įmonių įrengimai. 
Jie bus paskaidyti po plačiąją Tarybų Sąjungos nuterio- 

7 tą žemę. Visi esate girdėję apie sutartį tarpe Tarybų 
Sąjungos, Amerikos ir Didžiosios Britanijos dėl išgabe
nimo įmonių ir įmonėms įrengimų iš Vokietijos, kad nors 
dalinai atpildyti tuos baisius nuostolius, kuriuos vokiečiai 
yra padarę Tarybų Sąjungai. Todėl apie tai čia nekal
bėsime. ' Dabar tie daiktai yra gabenami. Jų daugiausia 
patenka į Klaipėdą ir Latvijos bei Estijos uostus.

Bet iš laivų krovimas prekių dar ne visas darbas. 
Uostas ne tik valomas, bet ir didinamas, platinamas. Tie
siami nauji bėgiąi, statomos naujos laivams prieiti vie
tos. Klaipėdos uostas bus toks didelis, jog susyk galės 
sutilpti dvidešimt didžiulių laivų dėl iškrovimo bei pri- 

' krovimo. Prie šių darbų, apart kitų darbininkų, dirba 
du tūkstančiai vokiečių karo belaisvių. Tarpe tų vokie
čių esą nemažai klaipėdiečių, kurie prieš metus laiko, čia
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Smetonos valdžia, pasiruošusi Lietuvą 
parduoti Hitleriui, kad išgelbėtų savo 
kailį. Tik lietuvių tautos išmintis ir 
broliškoji pagalba, kurią jai laiku sutei
kė tarybinės tautos su didžiąja rusų 
tauta priešakyj, išgelbėjo Lietuvą nuo 
pavojaus ir išvedė į džiugų, didingą lai
mėjimą.

Vasario 10 dieną, rinkimais į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą lietuvių tauta dar 
kartą pareiškė savo nepalaužiamą valią 
eiti tarybiniu keliu. Nežiūrint visų prie
šų pastangų sutrukdyti rinkimus, ne
žiūrint visų gązdinimų ir grąsinimų, rin
kimuose dalyvavo daugiau kaip 1 mili
jonas 265 tūkstančiai žmonių arba 91.7 
nuošimčio balsuotojų, o už komunistų 
ir nepartinių bloko kandidatus buvo pa
duota 1 milijonas 208 tūkstančiai, arba 
95.4 nuošimčio balsų.

Tie rinkimų duomens ryškiai parodo, 
kad lietuvių tautos milžiniškoji daugu
ma, kurią sudaro jos darbo žmonės, 
tvirtai remia tarybinę santvarką, kuri 
išgelbėjo mūsų tautą ir apgynė jos dar
bo žmonių laisvę. Taigi, lietuvių tauta 
dar kartą visu įspūdingumu parbloškė 
niekšingųjų buržuazinių melagių pas
tangas kalbėti jos vardu. Šiais rinki
mais lietuvių tauta visam pasauliui pa
reiškė, kad tikruoju jos atstovu yra ir 
jos vardu gali kalbėti tik tautos išrink
toji ir tautos pasitikėjimą turinčioji ta
rybinė valdžia arba darbo žmonių val
džia.

Praėjusieji rinkimai turi didelę reikš
mę kaipo Lietuvos darbo žmonių vie
nybės ir solidarumo pareiškimas. Nie
kada savo istorijos bėgyje lietuvių tau
ta nėra buvusi taip vieninga, kaip dabar 
tarybinėj santvarkoj. Dabar yra paša
lintos visos kliūtys, trukdančios darbo 
žmonių vienybę, niekas negali apgaudi
nėti ir skaldyti mūsų darbo žmonių. Dar
bo žmonės žino, kad tarybinėje santvar
koje niekas jų darbo neišnaudoja asme
niškiems tikslams, niekas iš jų prakai
to turtų nekrauna, dvarų neperka, namų 
ir fabrikų neįsigyja. Darbo žmonės tu
ri progos įsitikinti, kad tarybinė valdžia, 
tai jų pačių valdžia, tie jie patys, kad 
visi tos valdžios planai, darbai ir suma
nymai turi tik vieną tikslą—tarnauti 
mūsų darbo žmonių, mūsų tautos gero
vei ir kultūrai kelti. Todėl taip tvirta 
ir galinga yra darbo žmonių masių pa
sitikėjimu ir prisirišimu besiremiančio- 
ji tarybinė valdžia, todėl ji įstengia su
telkti darbo žmones ryžtingam pasiau- 
kojėlių darbui dideliems uždaviniams 
atlikti.

Dabar lietuvių tauta greta visų Ta
rybų Sąjungos tautų imasi didelio kū
rybinio darbo, kurio gaires nustato sta
lininis penkmečio planas. Kaip karo 
metu tarybinė vyriausybė ir komunistų 
partija sutelkė milžiniškąją Tarybų Są
jungos darbo žmonių jėgą didžiajai ko
vai prieš fašizmą ir pasiekė laimėjimo, 
taip dabar visas kraštas yra šaukiamas 
į didįjį darbą karo pasėkoms ūkio sri
ty likviduoti ir visoms liaudies ūkio ša
koms iškelti aukščiau už prieškarinę 
padėtį.

TARYBŲ LIETUVOS PREZIDENTAS JUSTAS PALECKIS APIE 
TARYBŲ SĄJUNGOS LAIMĖJIMUS IR KOVA UŽ TAIKĄ

(Pabaiga)

Tarybų Sąjungos darbo žmonėms žy
miu taikos sąlygų reiškiniu buvo rinki
mai į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. Ka- 
pitalistainėse šalyse darbo žmonės per 
rinkimus yra skaldomi įvairių buržuazi
nių ir oportunistinių partijų, Idaidinami, 
apgaudinėjami įvairiausiais pažadais ir 
jiems tenka vesti sunkią kovą prieš re
akciją, prieš skambiais šūkiais priden
giamą buržuazinę ideologiją. Tuo tar
pu Tarybų Sąjungos darbo žmonėms ne
tenka svyruoti ir abejoti. Jie žino, kad 
jų išrinktieji komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatai gins ne keno kito, o 
tiktai darbo žmonių reikalus. Tėvynės 
karo pakeltieji vardai, fronto ir užnu
gario vienybė, didingosios pergalės ir 
galutinis laimėjimas dar labiau sucemen
tavo tarybinę liaudį. Todėl šie pirmie
ji po karo rinkimai buvo nepaprastai 
ryškus tarybinių darbo žmonių vienybės 
pasireiškimas. Daugiau kaip 100 mili
jonų žmonių arba 99.7 nuošimčio visų 
rinkėjų dalyvavo balsavime ir daugiau 
kaip 99 nuošimčiai balsavusių padavė sa
vo balsus už komunistų ir nepartinių blo
ko kandidatus. Tie rinkimai buvo nau
jas ir reikšmingas politinis tarybinės 
santvarkos ir komunistų partijos laimė
jimas. ..

Tam, kad suprastų pergalės, iškovo
tos Tarybų Sąjunga, jos didingumui su
prasti reikia tik prisiminti tą mirtiną 
pavojų, kurs dar nesenai kabojo ant lie
tuvių tautos galvos. Dar eina Niurn
berge svarbiausiųjų vokiečių karo nu
sikaltėlių teismas, kurs kasdien prime
na apie vokiškųjų grobikų žvėriškus dar
bus ir planus jų pavergtųjų tautų at
žvilgiu. Visa eilė buvusių hitlerinės 
valstybės vadeivų prisipažino, kad vo
kiečiams laimėjus, Lietuva ir kiti Pabal
tijo kraštai būtų pirmoj eilėj paversti 
grynai vokiškais kraštais. Tai reiškė, 
kad visa Lietuvių taiita taip pat būt iš
naikinta, kaip buvo išnaikinti Prūsai ir 
Rytprūsių lietuviai.

Lietuvių tauta džiūgauja ir dėl savo 
išgelbėjimo, dėl savo atgimimo. At
gimsta lietuvių tautos valstybinis gyve
nimas, kyla iš griuvėsių miestai, atstato
mi fabrikai, kasdien didėja skaičius nau
jų kultūros laimėjimų, gerėja ir tvarko
si gyvenimas. Lietuvos darbo liaudis 
pasidarė tikru savo krašto ir visų jo 

• turtų šeimininku. Lietuvių tauta da
bar yra tikra, kad jokie reakcininkai ir 
fašistai, jokie plechavičiai, grigaliūnai- 
glavackiai, Smetonos, voldemarai ir ki
ti smurtininkai negalės nei jėga, nei 
klasta užsėsti jai ant sprando. Lietuvių 
tauta yra tikra, kad jai negresia jokie 
ultimatumai, jokie užgrobimai ir paže- 
.minimai, kokių ji nemaža yra pergyve
nusi buržuazinės santvarkos laikais.

Tas yra pasiekta dėka išmintingo is- 
storinio sprendimo, kurį padarė lietuvių 
tauta 1940 m. liepos 21 d. vieningai pa
sirinkdama tarybinį kelią. Jau ne kartą 
teko pabrėžti, kad tas sprendimas išgel
bėjo lietuvių tautą nuo baisių pavojų, 
į kuriuos kėsinosi ją įstumti fašistinė

Prūseika Kalbės Pas Mus
Penktadienį, 28 d. birželio, 

7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 851 Hollins St., at
sibus labai svarbios prakal
bos. Kalbės Leonas Prūseika, 
dienraščio Vilnies redaktorius 
iš Chicagos.

V isi Lietuvių Literatūros 
Draugijos, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo nariai, Lais
vės ir Vilnies skaitytojai, ir 
pažangiųjų judėjimo rėmėjai, 
prašomi atsilankyti.

Prakalbos bus labai svar
bios. Įranga visiems veltui.

Rengėjai.

Seattle, Wash.
Aukos Vilniaus Institutui
Seattle Moterų Kliubas $50.
Po $25: Tedusas Ulskis, 

Egeneška Ūlskiene, Simanas 
černauskas, M. Baltrušaitis.

Po $5: LLD 161 kp., Stan
ley Bashin, T. A. Sližius. Viso 
$165.

Ant blankos surinko M. Bal
trušaitis ir prisiuntė LPTK 
Centrui.

PiržcV’o 24, 10-1G

Ragina Prezidentą 
Atmest Kainų Kontro
lės Ardymus

Washington, birž. 20. — 
Ūkinio pastovumo direkto
rius Chester Bowles ragino 
prezidentą Trumaną vetuo
ti - atmesti kongrpsmanų 
ir senatorių padarytus ta
rimus, kurie faktinai sprog
dina bet kokią kainų kon-

VINSON UžGIRTAS Į 
AUKŠČIAUSIĄ TEISMĄ

Washington. — Teisinė 
senato komisija užgyrė 
Fredą M. Vinsoną, kurį 
prez. Trumanas skyrė kaip 
Aukščiausiojo Teismo vy
riausią teisėją. Supranta
ma, jog ir visas senatas pa
rems Vinsoną. Iki šio pas
kyrimo Vinsonas buvo ša
lies iždo galva.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners.‘Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

pat viską naikino. Dabar turi atstatyti! Kokia gyve
nimo ironija!

Tarpe jų, matyt, yra dar nė kiek nepasitaisiusių 
niekšų. Nes prieš porą savaičių, pavyzdžiui, kai Tarybų 
Sąjungoje ir Klaipėdoje buvo paminėjimas Tarybų Są
jungos konstitucijos sukakties, staiga uoste pasigirdo 
baisus sprogimas. Paaiškėjo, kad vienoj vietoj prie 
kranto būta didelio kiekio dinamito, vokiečių padėto uos
to susprogdinimui! Bent jau vienas vokietis, iš nelais- 
vių, matyt, žinojo tą paslaptį. Ir, o t, prisitaikęs tas 
niekšas (ar keli jų) dabar tą dinamitą išsprogdino ir 
padarė nemažai žalos—tiek žalos, jog vienam laivui ne
beliko vietos dėl iškrovimo. Esą suareštuota aštuoni 
kriminalistai. Suprantama, kad už šitą kriminalystę jie 
užmokės savo kailiu.

Patraukėme ten pat į buvusį laivų gaminimo ir sta
tymo fabriką, kuris, sakoma, buvęs vienas iš didžiausių 
ir puikiausių tos rūšies fabrikų visoj (Europoje. (Mes 
Amerikoje tuos fabrikus adiname “ship yards”). Prie 
vartų būdelėje radome porą vyrų ir porą moteriškių. 
Viena iš jų, dar jauna mergina, pastatyta daboti, kad 
niekas pro vartus nepraeitų. Paties viršiniųko gi nera
dome. Bet norime pro vartus praeiti! -Minėtoji mergi
na, matyt, pamanė, kad mes esame kokios nors kitos tau
tos žmonės. Ir kai vienas iš ten esamų vyrų, kuris irgi, 
matyt, turi ką nors su tais vartais, įsitikinęs, kad čia ei
na kartu ir miesto valdžios galva, paragino ją mus pro 
vartus praleisti, jinai garsiai sušuko: “Rupūžės, neleisiu 
nei vieno!” Kai aš jai atsakiau, “puiku, reikia laikytis 
patvarkymų,” mergaitė užkaito, susisarmatino. Pagaliau 

b mus įleido..' ‘ - (fius daugiau).

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas- ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo® 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Bus daugiau.)

Akron. — Sustreikavo 2,- 
400 “ta j erių” darbininkų.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

I

1113 ML Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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Sovietų Atstovo Siūly 
mas Atominei Jėgai 
Kontroliuoti

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kad priimama daiktiškas 
Komisijos darbo 
pradiniuose jos 
laipsniuose; tatai tuo pačiu 
laiku reikštų, jog priimama 
reikalingos organizacinės 
formos, kad galima būtų 
sparčiai imt vykdyt pasiū
lymus dėlei plataus apsikei
timo mokslinėmis žiniomis, 
taipgi vykdyt pasiūlymus 
klausimuose, surištuose su 
žalingu žmonijai atominės 
jėgos vartojimu.

Veikla Komisijos atomi
nei jėgai kontroliuoti gali 
duoti pageidaujamų vaisių 
tik tuomet, jeigu ji pilnai 
sutiks su.Jungtinių Tautų 
Čarterio principais, kurie 
sudaro Saugumo Tarybos 
veikimo pagrindą. Nes Ko
misija yra šios organizaci
jos organas, dirbąs pagal 
Saugumo Tarybos patvar
kymus ir atsakingas šiai 
tarybai.

Bandymai, kuriais kai 
kas mėgina išklibinti Sau
gumo Tarybos veikimo 
principus, nustatytus Čar- 
teryje, taipgi bandymai su
ardyti Saugumo Tarybos 
vienbalsę sutartinę esmi
niais klausimais, tokie ban
dymai yra nesutaikomi su 
reikalais Jungtinių Tautų, 
įsteigusių organizaciją tai
kai ir saugumui išlaikyti. 
Tie bandymai turi būti at
mesti.

Aš mačiau reikalą pada
ryt šią pastabą, kad pačio
je mūsų Komisijos darbo 
pradžioje aiškiai nušviest 
Sovietų valdžios z poziciją 
kas liečia šios * Komisijos 
darbo pobūdį Tr 
klausimuose jos ruošiamų 
patarimų dėlei atominės jė
gos kontroliavimo, kurie 
pavesti Saugumo Tarybai.

Baigdamas aš noriu pa
sakyti, jog šiuo pareiški
mu aš labiausiai siekiau 
pabrėžti nepaprastai didžią 
svarbą pasiūlymo padary
ti minimąją sutartį, kuri į 
uždraustų gaminti ir var
toti atominius ginklus.

Tokios sutarties padary
mas būtų svarbus praktinis 
žingsnis linkui išsprendimo 
tų uždavinių, kurie pavesti 
šiai Komisijai.

planas 
veikimo

Vilnies Piknikas Pilnai 
Nusisekė

Birželio 16 dieną įvyko Vil
nies pavasarinis piknikas, Li
berty darže, žmonių suvažia
vo gana daug. Taipgi matėsi 
daug svečių iš kitų kolonijų, 
kaip tai: iš Seattle, Wash., 
Waterbury, Conn., Detroit, 
Mich., Kenosha, Wis., Rock
ford, Ill., ir eilės kitų miestų.

Kaip buvo rengimo komisi
jos pasakyta, kad valgių ir 
šalto alaus netruks, taip ir bu
vo. Valgių ir gėrimų buvo vi
siems užtektinai.

Programas buvo labai pui
kus. Dainavo pirmiausia Ro- 
selando Aido Choras, po va
dovyste Daratėlės Yuden. 
Choras gražiai pasirodė sudai
nuodamas keletą liaudies dai
nelių.

Kalbėjo Alice Jonikienė. Ji 
kvietė Chicagos ir abelnai ge
ros valios lietuvius užsirašyti 
naujai išeisiantį Chicagoje sa
vaitraštį “The Chicago Star.” 
Taipgi ragino visus artėti prie 
Komunistų Partijos ir jos vei
kimo.

SO. BOSTON, MASS.
Aukos Surinktos Vilniaus 

Institutui
Anglijos Moterų
Kvietkauskienė)

Naujosios 
Sąryšis, (A. 
$700.

ALDLD 2
Po $100:

Ciceros 
vadovyste

Gražiai dainavo 
Moterų Choras, po 
Daratėlės Yuden.

Po Cicero Moterų
dainavimo, kalbėjo V. Andru
lis, Vilnies redaktorius, kuris 
ką tik grįžo iš LDS Seimo. Jis 
palietė LDS reikalus ir abel
nai pasaulinę politiką.

Paskutinis programos punk
tas buvo didysis Laisvės Kan
klių Mišrus Choras, kuris la
bai puikiai sudainavo, po va
dovyste Juozo Kenstavičiaus.

Vienas
leisti, tai J. Misevičiaus gar
siakalbio. Per jį buvo teikia
mos žinios apie atsilankiusius 
svečius ir abelnai, kas vyksta 
piknike. Taipgi netrūko įvai
rių dainelių, kurias perdavė 
publikai nuo plokštelių.

Oras 
karštas
troškulys, o nuraminimui jo, 
gėrimų netrūko.

Pikniko dalyviai linksmai 
leido laik^ ir 
mis įvairiais 
mais.

Smagu; kad 
viai supranta
pažangaus laikraščio.

Kiek nugirdau, tai visi da
lyviai buvo pasitenkinę savo 
dalyvavimu Vilnies piknike.

Darbininkų buvo , daug ir 
tos bitelės triūsėsi 
kad tik tinkamiau 
publikai ir pakel- 
garbę tarpe daly-

Buvusi.

buvo neapsakomai
tad visus kankino

dalinosi minti- 
dienos klausi-

kp., $110.
Marijona Kra

sauskienė amžinai atminčiai 
Kazio ir Jono Grakauskų, Jo
nas Žekonis, Zigmantas Kiškis, 
Karolina Kasparvičiutė - Bar- 
čienė, Robertas ir Jieva Niau- 
rai, Jonas Gavenavičius.

Po $50: Mateušas 
Matas ir Karolina 
kai, Joe Butkus.

Po $30: Juozas

Giriunas
Kazlaus-

Senkevi
čius, William Diamond, Cam
bridge lietuvių Moterų Kliu- 
bas, Anna Domeika.

Po $25: D. G. Jusius, Sta
sys Einingis, Antanas Mastei
ka, Suzana Shukis, Antanas ir 
Uršulė Kavaliūnai, Marcelė ir 
Augustas Dambrauskai, Jonas 
ir Mary Buzavičiai, Frank Iva
nauskas, Frank ir Anna Kviet- 
kauskai, M. Alukonis, Anta
nas Buividas, Marijona ir Vla
das Stašiai, Jonas P. Strauss- 
Struzas, Jonas Beleckas, Mr. 
ir Mrs. Julius Herman, B. F. 
Kubilius, Stanley ir Julia Rai- 
nard, dr. John Repshis, He
len Simonavičienė, Jurgis Li
kas, Geo. A. Bražinskas, 
Aleksandras S. Sebeika, Mr. 
& Mn S. Zavis, Zenonas Ya-

■Bl

SHEPPARD ENVELOPE COMPANY

KREIPKITES

REIKIA

NAUJAS, MODERNINIS FABRIKAS, GRAŽIOJE APYLINKĖJE
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

ATDARAS PERŽIŪRĖJIMUI
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SENATAS UŽGYRĖPrasidėjo Vasara
RIAUSIĄ TEISĖJĄoro

ne-

Reumatiški Skausmai

įsigyk

$1.00;

the

5601
Brooklyn,Ave., • N.8818

the 183 Court
8703

2812 Fulton

No.hereby given that License

3rd7816be consumed off the
hereby giv.cn that License No.

9 104the

N. Y.

No.

2684 Fulton
117 Bay N. Y.

hereby given that License No.

the

N.
638 Bay

No.

9316

72 Kingston
9122

the

No.

the

N.

407 MarcyNo.
N. Y.1440

131 Greene the
Ave., Brooklyn,

hereby given that License No.
N.

the

N.

5323

the

475 Hicks 407-409

No.
878

the

79 Saratogathe

hereby given that License No.No.
329

1717 Foster

Y. hereby given that License No.

the

365 Central N. Y. 1615 Church Y.

NOTICE is hereby given that License No.

the

326 Halsey
20 Central

hereby given that License No.

536 Central

hereby given that License No.

;u^MIB?ooklyn, N.
\ Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

and lijuor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

JOSEPH 
Ave..

MARTIN 
Broadway,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MEYER
Brooklyn, N.

CRESCEN'ZO
Brooklyn,

JAMES .BUCALO & 
JOSEPHINE MARRONE 

86th St., Brooklyn,

DAVID
11th Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings to be consumed off the

ERNST GRIMSMANN
Ridge Ave., Brooklyn

& WILLIAM COHN 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Section
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

is 
has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

JENS HANSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

herc'by given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

CARL KELLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

B. W. MONBO
Ave., Brooklyn, N. Y.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 952 has 
to sell beer 
the 
2684
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHRISTINE WALSH
St., Brooklyn, N. Y.

MAX KRISSOFF
Ave., Brooklyn,

ANNA C. TIETJEN
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

M1LMOE
Brooklyn,

RASKIN
Brooklyn, N. Y.

JOHN SARUBBI
A. & J. PUMELIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

METALIDES
Brooklyn, N. Y.

WINTER
Brooklyn, N. Y.

JEANE MULLER
Ave., Brooklyn, N.

MARY CORNO
Ave., Brooklyn, N. Y.

JESSE FARR
St., Brooklyn, N.

PALT1EL
B'-o >klyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
EB 343 has 
to sell beer 
the Alcoholic
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VAUGHAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 391 has 
to sell beer 
tho Alcoholic
1638 Pitkin Avenue, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, 
1638 Pitkin

SAM TOFSKY
Avenue S, Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Beverage' Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MORRIS PASHKIN & 
NORMAN RABINOWITZ

Sutter Ave., Brooklyn, N.

Beverage Control Law
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

ANNA BRESSLER
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at
Fulton Street, Borough of Brooklyn, 

the

HENRY BRUNING
Ave., Broolyn, N. Y.

PHILIP STEINER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 540 has 
to sell beer 
the Alcoholic
1901, Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
SAMUEL BARNETT 

1904 Church Ave.,

NOTICE is 
EB 403 has 
to sell beer 
the 
11
County of Kings, 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, INC.
11 —,7th Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersiyned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

Beverage Control Law at 
.ve., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

HENRY A. BESTE
Henry’s Coffee Shoppe

Furman St., Brooklyn, N. Y.

LUCA CUOMO
St., Brooklyn, N.

MAX MUSHLIN
620 —92 St., Brooklyn, N.

hereby' given that License No. 
been issued to the undersigned 
at , retail under. Section. 107 of 
c ' Beverage •į Control 1 Law? at

INC.
N. Y.

NOTICE is 
GB 960 has 
to sell beer 
the 
8703
County of Kings to be consumed off 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ 
3rd Avenue Brooklyn, N.

M. VERSONA
St., Brooklyn, N. Y.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 1624 has been Issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control1 Ig<w at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. -,

VINCENZO LA MAYE, 
ANGELO J. CORRATO & 
' ALFRED LA MAYEl 

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1847 has been Issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage’ Control Law ąt 
8818 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Klnjgs |o be consumed off 
premises.•

• MARTIN RIEGELHAUPT 
(Hamilton Food Store) 

3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2309 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5601 — 6th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHRIST N. 
6th Ave.,

Chicagos lietu- 
svarba rėmimo

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 6946 has been issued td the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

visi, kaip 
per dieną, 
patarnauti 
ti vilniečių 
vi u.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
483 Court 
County of 
premises.

Reikalauja Merginų ir Moterų
5 Dienom, 9 Valandų Dienų.

UŽDIRBKITE BESIMOKINDAMI
Patyrimas pagelbėtų, tačiau nebūtinai

Kreipkitės j MRS. COFFEY
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

1 WINONA STREET, WORCESTER, MASS.
(145)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Rond, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No". 
GB 1478 has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7816 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN NEEDLEMAN 
SAMUEL BLAKE

366 Lewis Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at* 
9404 -r 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 7327 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue, Brookly if Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •*

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORES
Nuolatinis Darbas, 5 Dienų Savaitė.

Darbas nuo Kavalkų. Kreipkitės
LINDE PRODUCTS MFG. CO.,

132 CHERRY ST., BRIDGEPORT, CONN.
(Važiuokite Barnum & State Bus iki Hancock ir Cherry Sts.)

(f«)

MERGINA AR MOTERIS
Paprastas virimas, lengvi skalbimai, priežiū
rai virtuvės. Kitokio namų darbo nėra. Vai
kai šeimoje. Praleisti vasarą Hampton Bays, 
L. I. $125 j mėnesį. Telef, PResident 2-2707.

(146)

PATYRUSIOS DARBININKĖS

NOTICE is hereby given that License 
GB 2357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
410 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 1187 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN
163 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE'is hereby given that License No. 
GB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 — 92 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
731 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

S API NO DE 
731 Liberty Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB .5896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Greene Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1018 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to *be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1049 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1146 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

GREGORY CLEARY
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 963 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 -— 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 — 3rd Ave., 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
_ _____  (150)

PRIE MOTERIŠKŲ 
SWEATERS.

NOTICE is
GB 7387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI
3rd Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1671 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
475 Hicks 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Avenue, 
County of Kings to 
premises.

MICHAEL
71 Lafayette Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, \tine 
Section 107 of the 
Law at 532% — 
Brooklyn, County 
on the premises.

RAYMOND LE VASSUER & 
FRANK MACHER

— 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 5946 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

ROBERT.TOHANN TEPPER 
639 Wil-on Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
437 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH J.
437 Ridgewood Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
72 Kingston Ave., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
- 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 405 has been issued to ^he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
407 Marcy 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at .retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

on the

New Yorke suomis marinin- 
kas apsiskundė teisėjui, kad 
jį meiliuškomis pavaišinusi 
moteriškė numylėjo ir jo ki- 
šenius ant $800. Teisėjas suti
ko, jog tai biskį perdaug, su
laikė įtartąją kvotimui.

MERROW OPERATORES
MERGINOS ABELNAM DARBUI 

TAISYTOJOS
KIRPĖJOS

PAKUOTOJOS
NUOLATINIS DARBAS

PUIKIAUSIA ALGA

D. & F. KNITTING MILLS,
238 MELROSE ST., BROOKLYN. 

EVERGREEN 8-4690.
050)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PATYRUSIŲ AR BE PATYRIMO 
OPERATORIŲ 
PROSYTOJŲ 

RANKINIŲ FINIŠERIŲ 
PRIE DRABUŽIŲ 

FOREMANO
IR PAGELBINIO FOREMANO
SU PATYRIMU PRIE DRABUŽIU IŠDIRBIMO

KREIPKITĖS

HAROLD LEVINSOHN CORP.,
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

148 MORFORD PLACE, 
RED BANK, N. J.

TELEFONAS RED BANK 1701
(150)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1663 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

ELIZABETH TURSELLIN© 
(Buddy’s Delicatessen)

Smith St., Brooklyn, N.

Petronėlė Use-
Frank

rutis, Benis ir Helena Tama
šauskai.

Nettie Armonas $20.
Po $10: Juozas Leponis, Jo

seph Masteika, Juozas Šukys, 
Kazimieras ir Petrone Žukaus
kai, Jonas Matulaitis, Jonas 
Suvaizdis, George Skiepenas, 
Emily Sinkus, Ignas Kubiliū
nas, Jonas ir
vich, Juozas Zeimis, 
Dane, Mikolas Tamašauskas, 
John Pukevičius, Juozas Mic
kevičius.

Po $5: Gertrude Mitchell, 
F. Masilionis, Kostantas Bas
čius, Kostantas Kaliošius, 
Stella Yukavičienė, N. Matu
kas, Juozas Stankus, Antosė 
Matuseviče, John Guligaus- 
kas, Stanislow žauga, Paul 
Geležunas, .Frank Olsen, O. E. 
Belekevičienė, V. Kvietkaus- 
kiene, Joseph Gabriūnas, 
Walter Baltushis, P. Petraitis, 
Anastazia Sabulienė, Edward 
Ywaszka, Mary Wasiliauskiu- 
tė, Steponas Maneikis.

Po $2: R. Usavich, Agota 
Varsockienė, Louis Milkus, D. 
Pann, Anna Melenas.

Po $1: M. Pilipaitis, Zig
mas Yurkevičius, Stanley Mo
ris, Peter Grigaliūnas, Petėr 
Shppa, A. Pilibaitis, Albinas 
Dambrauskas, Antonina Dwa- 
ckiene, Martinas

Smulkių* aukų
$2,722-75.

Užunaris, 
$25.75. Viso’ 

iff $ *

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2414 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
407-409 — Broadway, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1044 has been issued to the undersigned 
to sėlį beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
79 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ANGLŲ OFICIERIUS VO
GĘS DEIMANTUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that License 
GB 1140 has been issued tci the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellorman’s Dairy)

393 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2184 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 5839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue, Borough of firooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho. Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB. 1335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bėvcrage Control Law at 
7813 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. i "

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail upder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 — Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOHN MAYERLE
1318 — Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 984 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
20 Central 
County of 
premises.

NOTICE is 
GB 937 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1321 — Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1821 — Avenue Z, Brooklyn, U. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1661 has bee'll issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Wilkftighby AVe., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. * ’*. ■

NOTICE
GB 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 2097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is-
GB 1574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County'of Kings, to be consumed off the 
premises. x

ENRIQUE MARIN
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of • Kings, to be consumed off the 
premises. , 1 ,

MORRIS GOLDBERG
191 ęeKalb Avė., Brooklyn; N. Y.

London. — Javos saloj, 
Indonezijoj, tapo areštuo
tas vienas anglų oficierius 
ir vienas saržentas, kaip 
vagys japonų deimantų, 
aukšo ir kitų brangenybių.

Jie pasisavinę 28 milionų 
dolerių vertės tų brangu- 
mynų, kuriuos japonai buvo 
išplėšę ir paslėpę.

Išleisdami pavasarį, 
pranašai prašo pavasario 
kaltinti už šaltį — šilumos at
žvilgiu buvęs visai normalus, 
jeigu neskaityti to, kad tūlo
mis dienomis buvo perkarštas, 
o kitomis per šaltas ir kad iš
barstė šilumą per anksti.

Pripažįsta, kad daug pana
šumo šis pavasaris turėjo į 
praeitų metų. Anksti, kovo 
mėnesį, atšilo. Pradžia balan
džio buvo šilta ir sausa, pa
baiga šalta ir šlapia. Gegužė 
irgi šalta ir šlapia, su 13 lie
tingų dienų. Birželis šaltas, su 
11 dienų lietaus iki šiol.

Birželio 21-ma buvo ilgiau
sia /diena šių metų, turėjome 
gauti 15 valandų saulės švie
sos, bet ir tame mus apgavo— 
veik visą dieną dirbome prie 
elektros, tik vakarop kiek 
prašvito;

REIKIA DAILYDŽIV 
AUK8TOS ALGOS 
Prie Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW 

CONSTRUCTION CO., 
P. O. Box 643, Bayard Lane, 

Princeton, N. J.

REIKALINGI PAPRASTI 
DARBININKAI 

PAGELBININKAI. 
NUOLATINIS DARBAS

9-11 BOERUM STREET, BROOKLYN.
(150)

Washington. — Senatas 
be jokių diskusijų, vienbal
siai užgyre Fredą M. Vin- 
soną, kaip Aukščiausiojo 
Teismo vyriausią teisėją. 
Pastaruoju • laiku Vinsonas 
buvo Jungtinių Valstijų iž
do sekretorius.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą) dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo Ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-ož 
4-oz, $2.00. Ekstra didelė 
16-OZ $5.00.

DEKEN’S OINTMBXT OO
F. O. Box 666, Newark 1, N.
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Areštavo Jaunus Vaiki
nus Be Priežasties

Vaikas Užduso Valizoje

Šeši Šimtai Suėjo 
Ginti 7-nis Narius

Virš šeši šimtai narių Inter
national Ladies Garment Wor
kers Unijos suėjo į masinį mi
tingą, sušauktą ginti 7 narius 
Cutters Lokalo 10-to. Reakci
nė dubinskinė viršininkų kli
ka (dvasios giminaičiai Bui
vydui ir Glaveckui) juos su
spendavo už reikalavimą ves
ti uniją demokratiniai.

Su byla surištus klausimus 
nariams aiškino advokatas 
Hyman Glickstein, veikiąs 
kartu su kongresmanu Vito 
Marcantonio gynime 7-nių su
spenduotų. Taipgi kalbėjo du 
iš suspenduotųjų, Arnold 
Ames ir Charles Nemeroff.

Mitingo dalyviai suaukojo 
$565 bylos vedimui.

Tolimi Svečiai

I )ainos - Daineles Skambės 
Laisvės Piknike 30-tą

Kur laisvė, ten ii- daina. 
Kova už laisvę irgi eina su 
daina. Ir dienraščio Laisvės 
gyvenimas visuomet buvo su
rištas su daina. Dainos skam
bės ir šiame Laisvės piknike,

Alma Kasmočiūtė

Praeitą trečiadienį mus at- į įvyksiančiame jau už savaitės, 
lankė Aleksandras ir Marga
ret Valilioniai iš Fort Lauder
dale, Florida, atvykę čionai 
atostogų. Visu karo laiku jie 
ilgai ir sunkiai dirbo, negalė
dami atsitraukti nuo darbo. 
Neigi buvo galimybių toliau 
važinėti. Išsiilgo savo senų 
draugų ir pasilsio-permainos, 
tad nusprendė užmiršti darbą, 
nors jo ir dabar 
Uždarė įstaigą ir 
nai.

Svečiai išvyko į 
lankyti pas tenykščius drau
gus. Tačiau pasižadėjo sugrįž
ti į Laisvės pikniką, įvyksian
tį 30-tą, Klaščiaus Parke, čia 
svečiavimosi laiku Valilioniai 
apsistoję pas Vincą ir Anasta
ziją 
Hill.

sekmadienį, birželio 30-tą, 
K laše i aus Clinton Parke, Mas- 
peth, L. L DAINUOS:

Pirmyn Choras iš Great 
Neck, N. Y., vadovaujamas 
jaunuolės Almos Kasmočiūtės.

Sietyno Choras iš Newark, 
N. J., vadovaujamas Walter 
Žuko.

Aido Choras, brooklyniečių, 
vadovybėje Jurgio Kazakevi
čiaus.

Aido Vyry Choras, vadovy
bėje Prano Pakalniškio.

Net sunkiais karo laikais, 
ilgų darbo valandų ir sunku
mų atvykti laikais, dienraščio 
Laisvės sueigose dainos stipri
no žmonių dvasią laukti su
grįžtant savo mylimųjų, dai
nos akstino žmones smarkiau 
padirbėti už pergalę, šiemet 
mūsų chorai suvvks i mūsų 
pikniką padidėję, pagražėję, 
turėdami savo eilėse jau ne 
vieną iš tų, kurie mūsų per
nykščio pikniko laiku Europo
je rokavo dienas iki persikėli
mo į Pacifiko frontus 
kurie tuose frontuose 
tebežiūrėjo 
Smagu bus 
kartu. Miela 
rų dainų.

S u vyk s jie 
ne vien dėl
graži ii- smagi sueiga, bet ir 
dėl to, kad dienraštis Laisvė 
buvo vienu iš uoliausių talki
ninkų kovose už pergalę kare 
ir tebėra uoliu talkininku už 
žmonių pergales namų fronte.

ir iš tų, 
būdami 
akysna. 
vėl būti

mirčiai
visiems 
pasiklausyti cho-

į mūsų pikniką 
to, kad čia bus

daug turi, 
atvyko čio-

Conn, apši

Paukščius, Richmond

Penktadienį mus ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
trą atlankė Pranas ir Elzbie
ta Jočioniai ir jaunametis jų 
sūnus Kari. Jie dalyvavo LDS 
Seime, Bostone, apsilankė pas 
josios sesutę, gyvenančią toje 
apylinkėje. O grįždami, nepa- 
skūpėjo pasukti šiek tiek iš 
kelio, kad mus atlankyti.

Ankstėliau, pradžioje sa
vaitės, lankėsi detroitiečiai 
jaunuoliai, Wally ir Johanna 
Yakštis, brooklyniečių Motie
jaus ir Prano Yakščių brolsū- 
nis su žjnona. Jiedu irgi iš 
LDS Seimo. Juos pas mus pa
lydėjo Marcelė Yakštienė.

Birželio 21-mą, grįždami iš 
SLA Seimo, įvykusio New Ha- 
vene, mus atlankė pittsbuYgie- 
čiai: F. Rogers ir J. Janulevi- 
čius, South Side gyventojai ir J. 
Pabarčius ir Sadauskas, North 
Side gyventojai. Juos palydėjo 
jaunasis Sadauskas, sūnūs 
pittsburgiečio, šiuo tarpu gyve
nąs New Yorko mieste. 

* * *
Turėjome ir chicagiečių jau

nuolių viešnių būrį. Prieš kele
tą dienų, grįžtant iš LDS Sei
mo, kuris buvęs turtingas jau
nimu, mus atlankė naujai iš
rinkta LDS 2-ru vice-preziden- 
tu Aldona Povelonis ir kitos 
draugės chicagietės: Estelle 
Malesh, Helen Lane, Estelle 
Bedaukas, Lillian Sherman, 
Eleanor Staškus.

Jaunuolės pasitenkinusios sei
mu ir pilnos planų savo organi
zacijos ateičiai.

Taipgi lankėsi
Juozas Sakalas, dienraščio Vil
nies jaunimo skyr. redakto
rius. Klausantis jo lietuviškos 
kalbos, atrodo, kai jis galėtų 
būti redaktorių ir lietuviškųjų 
skyrių, jeigu jam rašte kalba 
taip einasi, kaip ji girdisi gy- 
vąjame žodyje. Juozas buvo su
stojęs pas draugą Walter Klh 
bilių.

Irving Fuchs, 26 m., 1077 
E. 8th St., Brooklyn, mirė nu
šokęs ar nukritęs 15 aukštų iš 
bildingo 210 E. 68th St., New 
Yorke. Jis ten buvęs nuvykęs 
pas gydytoją.

Alphonse Deikus Sugrį
žo iš Karinės Tarnybos

Coney Islando sekcijoj, 
Brooklyne, jau ne kartą pasi
reiškė naciškai sukurstytų 
valkiozų atakos ant žydų vai
kų ir jaunuolių. Birželio 15- 
tą valkiozai buvę užpuolę žy
dą senuką niokoti, tampyti 
barzdą. Tą patį vakarą ta 
gauja pastebėta ant W. 36th 
St., jieškant priekabių. Juos 
pažinę vietiniai juos pravijo 
ir tame procese pakaršė kailį.

Už poros dienų, nė iš šio nė 
iš to, atėjęs į susiedijos jau
nuolių kliubą policistas pra
dėjęs jaunuolius 
areštuoti. Juos 
taipgi areštuoti 
kliudžius areštui.
susiedijos
protesto mitingą, bet 
vakarą po mitingo 
areštavo iš kliubo dar 
kinelius.

Jaunuolių tėvams
pasimatyti su policijos kapito
nu Robert Nelson jie buvę iš
stumti iš jo raštinės. Iš to vis
ko susiedijos gyventojai daro
si išvadas, kad policija prita
rianti sufašistintų gaujų siau
timui, kad norinti nuslopinti 
masių pasipriešinimą 
gaujoms.

daužyti ir 
užtarusieji 

ii1 kaltinami 
Antradienį

gyventojai

Vėl, Tartasi dėl Hudson 
Tubes Streiko

Per apie dvi valandas pra
eitą ketvirtadienį vėl tęsėsi 
pasitarimas tarp Hudson & 
Manhattan gelžkelių firmos, 
Hudson Tubes linijų savinin
kų ir gelžkelį užstreikavusių 
unijų viršininkų. Pasitarime 
dalyvavo New Yorko majoras 
O’Dwyer ir Jersey City majo
ras Hague. Karštai pasiginčy
ta, apsibarta.

Firmos viršininkai žadėję 
mokėti po 18 ir pusę centų 
daugiau mokesties, jei oficia- 
lė streikui taikyti taryba rei
kalaus.

Ginčams įkaitus, majoras 
O’Dwyer kartą paliepė Mi
chael J. O’Connelliui, gelžke- 
lio firmos viršininko padėjėjui 
išeiti iš kambario už įžeidinė- 
jančius išsireiškimus ir apibą- 
rė už panašų smarkavimą fir
mos advokatą 
dentą John E.

Streikas jau 
virtą savaitę.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad specialė taryba pripažino 
Tubes darbininkams gauti po 
18 ir (/o centų mokesties prie
do. Jeigu firma tai priims, 
streikas greit baigtųsi.

ir vice-prezi- 
Buck.-
pratyso į k et-

Mokytojai Reikalauja 
Šviet. Tarybą Paskirti 
Mokytojui Darbą

New Yorko Delegacija 
Išvyko j Washington 
Gelbėti OPA

CIO Mokytojų Unija šiomis 
dienomis vėl pasiuntė Board 
of Examiners paraginimą 
veikti mokytojo Henry Foner 
klausimu.

Foner, seniai esąs mokytojų 
pavaduotoju (substitute), o 
dabar dar ir didvyris karo 
veteranas, vis tebelaukia re- 
guliarės paskirties. Išlaukė 
keturis metus, bet toji švieti
mo Tarybos komisija vis dar 
neišdavė jam pastovaus moky
tojo leidimo.

Paskiausiu laiku mokytojai 
kreipėsi į švietimo Tarybos 
viršininką Andrew G. Clau- 

įson, Jr. Tasai mokytojams at
sakė taręsis su Board of Ex
aminers ir jam prižadėta iš
spręsti Fonerio bylą ši mėnesį. 
Bet, sako mokytojai unijistai, 
mėnuo baigiasi, o Foneris dar 
vis tebelaukia.

Ta “užmirštis,” sako unijis- 
itai mokytojai, paeina iš to, 

chicagietiS;kad tūliems toje komisijoje 
Foneris nepatinka — stipriai 
priešfašistinis, ką liudija ir jo 
reikšmingi atsižymėjimai 
re prieš fašizmą.

Masinė didžiojo New Yor
ko delegacija, jos priešakyje 
ir daugelis Broadway žvaigž
džių, išvyko į Washingtona 
gelbėti kainų kontrolę ir šalį 
nuo infliacijos ir suįrutės. Te
atrininkų atstovuose, be kitų, 
yra aktoriai Canada Lee, Mor
ton Gould, Martha Dodd, Pau
la Lawrence, Stella Adler, 
Francis Hefflin, Lois Wheller.

Virš dvi dešimtys didžiųjų, 
svarbiausių miesto organizaci
jų yra delegacijos siuntėjuo
se. šimtai kitų delegacijų, jos 
siekius remia.

Delegacija pirmadienį lan
kysis pas kongresmanus ir vy
riausybininkus reikalauti pa
laikyti OPA ir stipriau įveržti 
jos varžtus, reikalaus neleisti 
pelnagrobiams plėšti žmones.

Gaisragesys John R. Gillis, 
32 m., gyvenęs 1471 White 
Plains Ave., Bronx, mirė nu
kritęs iš aukštinio per olą, per 
kurią kartimi nusileidžia ant 
žemės skubėdami prie gaisro.

lk a-

29 
St.,

Mrs. Catherine Healow, 
m., gyvenusi 296 Broome 
New Yorke, rasta pavojingai 
sudaužyta ir nuvežta į ligoni
nę. Ji sakėsi, kad koks neži
nomas vyriškis ją pasigavęs 
ant Attorney St., įsitraukęs į 
tarpdurį ir sumušęs. /Sakosi 
nepažinusi nei nenumananti 
priežasties, už ką ar dėl ko ją 

įmušė.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5 th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tei, SOath 8-5569

Kapitonas Alphonse Deikus 
(Paveikslas imtas pradžioje 

tarnybos)
Alfonsas Deikus, sūnus mas- 

pethiečio Aleksandro Del
kaus, sugrįžo iš karinės tarny
bos prieš porą savaičių. Sugrį
žo visiškai, garbingai paliuo- 
suotas, kapitono * laipsnyje. 
Tarnyboje išbuvo 4 motus ir 
5 mėnesius, inžinieriuose, dau
giausia Vokietijoje. Iš tenai 
tik dabar parvyko. Vokietija 
ir ten esančios sąlygos jam ge
rai pažįstamos.

Kuomi užsiims civiliniame 
gyvenime? Pabuvojęs su tėvu 
po tiek metų negalėjimo gy
venti kartu, matytis, apsi
džiaugęs taip ilgą laiką nebu
vusiais namais, Alfonsas yra 
linkęs grįžti kolegijon, baigti 
bendrąjį mokslą. Pirm išei
nant jis turėjo kolegijos moks
lo du metus. Moksle jam se
kėsi, jį mylėjo, kiekvieną va
landą brangino. Pašauktas 
tarnybon, išbuvo iki paskuti
nes valandos mokykloje pir
madienį, o antradienio rytą, 
pabučiavęs tėvą, išėjo į kari
nę tarnybą. Taip vertinančiam 
mokslą, regis, turėtų rastis 
mokyklose vietos. Ar iš tikro 
ta galimybė rasis. Alfonsas 
galutinai sužinos tik gerai ap
sidairęs.

Dabar labai sunku įeiti į 
pageidaujamas mokyklas dėl 
to, kad jos perpildytos.

Alfonso tėvas, visiems žino
masis Brooklyn© Lietuvių Pi
liečių Kliubo darbuotojas, 
džiaugiasi susilaukęs iš karo 
ir svetimų šalių laimingai su
grįžusio sūnaus.

Linkime Alfonsui laimės ci
viliniame gyvenime!

Mūšy skaitytojai raginanti’ 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

Egzaminuojant Alus, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lus ’r 
sudarau

glrikoniškais. Rei- 
H kalui esant ir 
B padidinu tokio 
P’ dydžio, kokio pa- 
V geidaujama. Tai

pogi atmahavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

pria Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

atlaikė 
tą. patį 
policija 
tris' vai-

nuėjus

Už 25 Metų Po Mirties

toms

Yor- 
su grįžo

ne
per 
jis

Iš Kalifornijos į New 
ką šiomis dienomis 
veikalų rašytojas Eugene 
Neill, dėl silpnos sveikatos 
buvęs šiame didmiestyje 
12 metų. Menama, kad
parsivežęs gausą veikalų. 
Tarp tų esąs vienas, kurį jis 
leidžiąs perstatyti tik už 25 
metų po jo mirties. Taip įra- 

j šęs ir savo testamente. Visi 
norėtų pirmiausia matyti tą 
paskutinį.

Lietuviškas

TRAKTYRIUSi
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

traX. EVERGREEN 8-9770

Sumigdę vaikus (bent taip 
tėvai manė), jauni Eldron ir 
Joy French, gyveną pašiūrėj, 
prie West Shore Road, Roslyn 
priemiestyje, išvyko j mieste
lio kitą kraštą pas pažįsta
mus pasikieminėti. Gi pajutę 
esą vieni, vaikai, 5 metų sū
nelis ii- 3 metų dukrytė, atsi
kėlė pasižaisti sau vieni, be 
komandos iš vyresniųjų. Vai
kams visuomet taip smagiau.

Vaikai susirado sau tuščią 
valizą. Berniukas pradėjo 
juokinti sesutę, slapstytis va
lizoje. Sesutė užvožė viršeli, o 
tas automatiškai užsispragia- 
vo. Iš karto berniukas šaukęs 
sesutei atidaryti valizą, bet ta 
nesugebėjus ar nepajėgus. 
Paskui broliukas nutilęs, o ji 
nuėjusi miegoti.

Tokią istoriją sulipdė poli
cija perki ausin ėjus mergaitę 
po to, kai pasigesto vaiko 
j ieškojimą s 
porą valandų
mių. Nuodugniai 
tą, rado vaiką 
mirusi.

Tėvai, jauni 
atvykę iš Bath, 
čia savųjų, 
retk arčia is
tų. Mažai turi ir pažįstamų, o 
dėl tolumo jų gyvenamos vie
tos nuo miestelio negalį gauti 
net pasisamdyti užvaduotojų.

Prisieina arba prisirišti be

(.jokios pakaitos tik prie darbo 
ir buto visą gyvenimą, arba 
rizikuoti palikti vaikus vienus 
ir nešti to pasekmes. Tarp 
daugelio faimingų rizikų, pa
sitaiko viena tų nelaimingųjų.

Kada nors mūsų visuome
nė pakils iki aukštesnio laips
nio, ateis jauniems tėvams tal
kon ir šiuo atžvilgiu. Bet už 
tokią visuomenę, už tokią san
tvarką dar prisieis kovoti, o 
tose kovose jauni tėvai, nepai
sant sunkumų, turės imti 
dovaujančią rolę.

Suplėšytas Testamentas

va

70 
nu-

po susieti i ją per 
nedavė pasek- 

perkratę bu- 
jau

esąžmonės,
Me., neturi 

kurie juos bent 
išleistų, užvaduo-

Mrs. Geraldine Becket, 
metų amžiaus, užsimušė 
kritus ar iššokus iš savo apar- 
tmento 10-me aukšte, 29 Wa
shington Square West. Jos 
apartmente rado skutelius po- 
pieros, kurią sudėsčius j daik
tą susidaręs dar nepasirašy
tas testamentas, paliekantis 
$1,400,000.

REIKALAVIMAI
Reikalingas apartmentas su 4 ar 5 

kambariais, 3 suaugusieji asmenys. 
Kas turi tok j apari mentą, prašome 
rašyti j J. Rachynskas, 540 Essex St., 
Brooklyn. N. Y. (144-146)

PA.IIEŠKO.HMAJ
Pajieškau pasirandavojimui 4 kam

barių, priemiestyj, Maspethe arba 
kur nors Jamaica. Atsišaukite į 
Laisvės ofisą: M. D., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
ST. 2-3878. (142-147)

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS Už $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už .$2.

ALBERT MILLER 
(Milišauskas), prop. ' 

Refrigeration Specialistai
Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus: 

EV. 8-3682.
Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 

labai prieinamomis kainomis.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 4, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

95

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ IK NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergrt*1® 4-9612

1 LITUANICA >)

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
NUOTAKŲ ir MOKSLĄ BAIGUSIŲJŲ

suPagerbkite savo vaikus, gimines ar draugus 
labiausia tinkama dovana šiuom įvykiu.

Mes turime gražų pasirinkimą Daimontų, Laikrodėlių, Džiūlerių, 
Plunksnų dovanom, Costume Jewelry ir kitko už prieinamas kainas.

Užeikite pas ROBERT LIPTON Jewerel pasimatykite su mumis.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand-St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


